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V minulosti slavnostní předávání Cen města 
Dobříše moderovala paní Ivana Lenerová, která 
pracuje jako psycholožka a dlouhá léta působila 
také v Zastupitelstvu města Dobříše. Posledních 
několik let návštěvníky tohoto večera provází 
jeho programem Zdeňka Žádníková, herečka 
Dejvického divadla, moderátorka a všestranná 
umělkyně. Zeptali jsme se tedy i jich, jak vidí oce-
ňování osobností a samotný slavnostní večer.

Vzpomínka paní Ivany Lenerové na Ceny 
města Dobříše
Měla jsem to štěstí, že jsem byla u zrodu této 
tradice a moderovala jsem vůbec první udílení 
Ceny města Dobříše.
Tehdy se představitelé města rozhodli udělit 
ocenění panu profesoru Miroslavu Oličovi, dlou-
holetému řediteli gymnázia v Dobříši, a  panu 
Janu Tománkovi, úspěšnému sportovci s handi-
capem.

Sama jsem absolventkou zdejšího gymnázia 
a  už navždy budu panu profesorovi Oličovi 
vděčná, že nás tehdy, alespoň po dobu studia, 
dokázal ochránit od atmosféry tvrdé komunis-
tické normalizace a zachovat na škole určitého 
ducha svobody. Jako psycholožka zase prová-
zím lidi těžkými životními situacemi a životní 

Ceny města Dobříše 
Ceny města Dobříše jsou v našem městě vyhlašovány již od roku 2008. V rámci 
tradičního slavnostního večera, kdy jsou ceny předávány, už tak získalo toto ocenění 
mnoho významných osobností. Od samého počátku udílení cen dostávali ocenění 
lidé, kteří pro město Dobříš i pro jeho okolí přispěli velkou měrou v nejrůznějších 
oblastech. Díky nim jsme si mohli vždy připomenout pravé životní hodnoty, krásy 
zdejšího místa a uvědomit si, že člověk po sobě nemusí zanechat vždy jen materiál-
no, aby přispěl k rozvoji dalších generací.

příběh pana Tománka a jeho překonávání ne-
příznivého osudu je pro mě též silnou inspirací 
lidské bojovnosti a vůle k životu.
Ten večer jsem měla, přiznám se, opravdovou 
trému. Když jsem se ale pohledem střetla se za-
plněným Zrcadlovým sálem dobříšského zámku 
a v očích tolika dobříšských sousedů spatřila 
dychtivé očekávání, tak ze mě vše spadlo a uvě-
řila jsem, že prožijeme opravdovou slavnost, ra-
dost ze společné hrdosti a z možnosti ji projevit. 
Dlouhotrvající potlesk ve stoje na konci toho 
večera to jen potvrdil.
Vzpomínám i na ostatní ročníky udílení Cen 
města Dobříše a jsem ráda, že takovou tradici ve 
městě máme. Umožňuje nám se sejít v krásném 
prostředí a odměnit lidi, kterých si vážíme, kteří 
nás inspirují a kteří se podílejí značnou měrou 
na našem pocitu, že tu žijeme rádi a jsme tu 
doma.

Zdeňka Žádníková: Neskonale mne těší, in-
spiruje a osobně posiluje setkání s lidmi, kte-
ří zjednodušeně řečeno nekopou jen za sebe
Jak dlouho moderujete Ceny města Dobříše 
a co Vás k tomu přivedlo?
Před pěti lety mne oslovil starosta Dobříše pan 
Stanislav Vacek ke spolupráci. Chodí se svou 
paní pravidelně na benefice našeho nadačního 
fondu a zaujal ho styl a způsob mého modero-
vání. Od té doby připravuji scénář slavnostního 
večera společně i s natáčením medailonků oce-
něných. Strávím tak s nimi několik dnů a musím 
říci, že mi inspirace k psaní jde tak mnohem 
lépe, než když píšu bez důvěrné znalosti pro-
středí. Letos tedy slavím pomyslnou pětiletku.
Co Vám setkání s dobříšskými osobnostmi 
přineslo do života za nová poznání?
Že výroky typu: jak ten život rychle uteče a že 
v životě litujeme toho, co jsme nezkusili, jsou 
pravdivé... Na jedné straně je ode mne až trou-
falost snažit se v 10–15 minutách vystihnout 
podstatu a esenci osobnosti, o které medai-
lonek tvořím, na straně druhé mne neskonale 
těší, inspiruje a osobně posiluje setkání s lidmi,  

kteří zjednodušeně řečeno nekopou jen za sebe. 
Je  to nabíječka. Zároveň vidím, že je nezbytně 
nutné se ve vyšším věku starat i o tu „Phýsis“, ne-
jen „Psýché“…
Co je na moderování celého večera nejtěžší?
Aby do sebe všechny články večera zaklaply 
a večer měl svou osobitou myšlenku a spojující 
energii. S tím souvisí i výběr interpreta. Ideální 
je, když máme nejdříve vybrané oceněné a te-
prve pak se uvažuje o hudebním programu, ne 
naopak. Někdo je zastáncem klasické muziky, 
jiný vyznavačem folku… Se znalostí těchto pre-
ferencí lze připravit nezapomenutelný večer se 
vším všudy.

Slavnostní večer předávání  
Cen města Dobříše
Slavnostní předání Cen města Dobříše se usku-
teční 3. října 2020 od 19.00 hod. v Zrcadlovém 
sále na zámku Dobříš. V rámci večera, kterým 
bude hosty provázet herečka a moderátorka 
Zdeňka Žádníková, bude mimo jiné formou vi-
deomedailonků představena dlouholetá práce 
a činnost obou oceněných. Po předání cen pak 
vystoupí jako vzácný hudební host naše přední 
mezzosopranistka, sólistka Opery Národního di-
vadla v Praze, paní Andrea Tögel Kalivodová s pro-
gramem operních árií Věčná Carmen. Na klavír 
ji doprovodí docentka AMU, paní Ladislava 
Vondráčková.
Vzhledem k současné situaci a omezením z dů-
vodu pandemie koronaviru je kapacita akce 
omezena na 100 osob (včetně účinkujících). 
Děkujeme za pochopení.

Zpracováno redakcí
Zdroj foto: archiv moderátorek

Ceny města Dobříše 2020: paní Marie Mich-
lová
Byla jste nominována na Cenu města Dobříše 
za oblast sportu, výchovy a vzdělání. Co pro 
Vás tyto tři věci v životě znamenají?
Hodně, vlastně se jim věnuji po celý život. 
V  mládí snad nebylo sportu, který bych ales-

poň nezkusila. Jediným limitem byla absence 
vybavení a podmínek, takže jsem provozovala 
všechny sporty, které šly na Dobříši dělat. Hlav-
ně atletiku, gymnastiku, plavání i míčové spor-
ty. I na vysoké škole jsem studovala aprobaci 
český jazyk a tělesná výchova pro 2. stupeň 
základní školy. Diplomová práce se také týkala 

tělovýchovy a  na základní škole jsem se, po-
chopitelně, stala mj. učitelkou tělocviku.
Jste dlouholetou členkou v dobříšském So-
kole. Jak dlouho tady jste a jakou máte nyní 
funkci, čemu se tu věnujete a jak často?
V Sokole jsem od jeho znovuzaložení v roce 
1990 a zastávám funkci cvičitelky. Momentálně 
mám na starosti cvičení dospělých, které vedu 
dvakrát týdně.
Co vše Vám Sokol přinesl a přináší do živo-
ta?
Radost a uspokojení z pohybu. V mém věku je 
cvičení vlastně jediný způsob, jak ještě zůstat 
takříkajíc v provozu.
Jste zároveň dobříšským rodákem. Jak vní-
máte naše město, jeho obyvatele, jeho his-
torii a vývoj?

Ceny města Dobříše v roce 2020 získávají  
paní Marie Michlová a Josef Bedřich, spol. s r. o.
Zastupitelstvo města Dobříše na návrh Rady města Dobříše udělilo Ceny města  
Dobříše za oblast sportu, výchovy a vzdělání paní Marii Michlové a za hospodářský 
rozvoj kolektivu společnosti Josef Bedřich, spol. s r. o.

Rozhovory s oceněnými osobnostmi města Dobříše
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Mám ho ráda, vlastně jsem nikdy nebydlela jin-
de, dokonce i bývalý manžel se musel přestě-
hovat za mnou z Prahy. Když jsme v roce 1957 
vyhořeli, i tehdy jsme bydleli různě po souse-
dech. Tatínek pocházel ze Staré Hutě a maminka 
byla také dobříšskou rodačkou. Vychodila jsem 
tu základní školu i gymnázium, které v té době 
měnilo svůj název téměř každý rok. Kdykoli tu 
vznikl nějaký sportovní oddíl, tak jsem v něm 
sportovala, nebo se alespoň ochomýtala kolem. 
Z vyprávění rodičů a příbuzných jsem vždy hlta-
la příběhy z konce války, kdy jsem sice už byla na 
světě, ale nic jsem si nemohla pamatovat.
Co byste vzkázala dnešním mladým lidem 
jako radu do života?
Aby cvičili a sportovali, je to jedna z mála čin-
ností v lidském životě, která přináší prostou 
a nekomplikovanou radost, aniž by za to musel 
člověk zaplatit vysokou daň. 

Ceny města Dobříše 2020: kolektiv společ-
nosti Josef Bedřich, spol. s r. o. 
Pane Bedřichu, Vaše společnost byla nomi-
nována na Cenu města Dobříše za hospodář-
ský rozvoj. Co Vás v roce 1992 vedlo k založe-
ní společnosti a proč jste se rozhodl otevřít 
právě potraviny s pekárnou?
No, víte, já už jsem podobnou otázku dostal 
mnohokrát a popravdě řečeno, sám pořádně 
nevím. Byla to zvláštní doba, plná opravdo-
vých i falešných příležitostí, ze všech stran pr-
šely nápady na obnovu soukromého podniká-
ní. A shodou okolností se vynořila nabídka na 
získání zchátralého areálu bývalých městských 
jatek. A souběžně s tím nápad na zřízení malé 
pekárny. Rodinné podniky, pekárny, řeznictví, 
malé farmy, to byl v té době šlágr a zpočátku 
opravdu štědře podporovaný státem. Takže 
odpověď na otázku, proč právě pekárna, je asi 
taková, že to byla kombinace několika faktorů 
– příležitost získat příhodný objekt (ve druhé 
části byla zřízena řeznická prodejna ZD Roso-
vice), určitě i  touha zkusit něco nového, navíc 
podpořená možností získat státní příspěvek na 
poměrně velkou investici. Prostě samé pozi-
tivní zprávy. O to studenější byla sprcha, která 
následně přišla. 
Jak tedy vzpomínáte na své začátky v pod-
nikání? Měl jste před založením společnosti 
s tímto oborem nějaké zkušenosti?
Jedním slovem, nic moc. Pekárnu jsme postavi-
li s pomocí rodiny a party známých řemeslníků 
v rekordním čase, přestože rekonstrukce staré 
budovy bývá plná překvapení a dá vždycky po-
řádně zabrat. Kolem staveb a techniky jsem se 
ale pohyboval dvacet let a měl jsem tedy dost 
zkušeností, jak takovou stavbu zvládnout. Sku-
tečné problémy nastaly až s náběhem výroby. 
Já jsem byl sice celkem zdatný technik, ale o vý-
robě pečiva a obchodních záležitostech jsem 
nevěděl téměř nic. První pečení proběhla na 
začátku května 1992 a výsledek byl tak napůl. 
Běžné a sladké pečivo bylo pěkné, ale chleba nic 
výjimečného. Vyzkoušeli jsme několik receptur, 
ale pořád to nebylo ono. Zároveň jsme se sna-
žili naše výrobky prodat místním obchodníkům, 
což také nebylo jednoduché. Považte, že jen 
v Dobříši byly v té době tři pekárny. Prostě první 
měsíce provozu bylo čisté utrpení. Navíc přišla 
zpráva, že místo slibovaných 85 % dotace nám 
bylo přiznáno „celých“ 5 %! A tak jsme stáli před 
volbou: provoz ukončit a nějak splatit 4 mil. Kč, 
nebo bojovat dál. Rozhodli jsme se pro to druhé. 
Po několika měsících trápení jsme se nakonec 

dostali k receptuře, kterou se řídíme dodnes, 
a byl to vlastně moment, který provoz pekárny 
zachránil. Poptávka po chlebu od Bedřichů rost-
la přímo raketově, dokonce tak, že jsme nebyli 
někdy schopni poptávku uspokojit a na dvoře 
se tvořily dlouhé fronty! 
Růst tržeb pekárny konečně umožnil začít splá-
cet úvěr a začali jsme uvažovat o dalším rozvoji 
areálu. V této souvislosti nemohu opomenout 
naši prodejnu nápojů. Prodejna fungovala od 
r. 1991 a obsluhoval ji první zaměstnanec firmy 
pan Josef Pelikán. A především jeho zásluhou to 
v té době byla bezkonkurenčně největší prodej-
na smíchovského piva v Dobříši. Její provoz měl 
zásadní přínos pro finanční stabilitu v době vý-
stavby pekárny a počátcích provozu. 
Zlepšující se finanční situace nám umožnila 
v příštím období dokončit úpravu nádvoří a za 
cenu dalšího úvěru postavit moderní prodejnu 
potravin. V pozdější době jsme odkoupili i pro-
dejnu řeznictví a zavedli zde vlastní masnou vý-
robu. Cesta to byla trnitá, ale bylo vidět, že míří 
správným směrem.
V dnešní době velkoobchodů a supermarke-
tů se jen málokteré menší podniky drží tak 
dobře jako právě ten Váš. Jaký je Váš recept 
na úspěšné podnikání na malém městě?
Naše „politika“ je jednoduchá a zahrnuje péči 
o zákazníka, péči o spolupracovníky a nějaké 
charitativní či společenské akce. Zákazníkům 
se snažíme nabídnout kromě velmi širokého 
sortimentu zboží i kvalitní výrobky z naší vlastní 
pekařské a masné výroby, ale také vlastní výrob-
ky studené kuchyně či v letním období vyhlá-
šenou zmrzlinu. Za každým naším výrobkem si 
stojíme a zákazník má možnost, a také to občas 
zažíváme, vznést připomínky přímo u pramene. 
A samozřejmě se snažíme, aby naše provozovny 
držely krok s požadavky současného obchodu. 
Všechny prodejny i výrobny prošly několika zá-
sadními rekonstrukcemi a disponují moderním 
technickým vybavením pro výrobu, skladování 
a prodej, jakož i moderním pokladním systé-
mem. Snažíme se prostě, aby se zákazník u nás 
cítil dobře a měl důvod znovu nás navštívit.
Jestliže jsem použil formulaci „péče o spolupra-
covníky“, myslím, že toto označení je zcela na 
místě. Říkáme si rodinná firma, a jako v rodině se 
snažíme s našimi spolupracovníky jednat. A jako 
v každé normální rodině jsou podobné problémy 

– mezi generacemi, mezi sourozenci, však to 
znáte. Ale rozhodně jsme na tom z hlediska stří-
dání lidí velmi dobře. Je sice pravdou, že obecně 
klesá míra loajality k vlastnímu podniku, ale to 
je dáno známými poměry ve společnosti. Ale 
představte si, že u nás pořád pracují lidé, kteří 
v podstatě stáli u začátků naší společnosti, resp. 
nastoupili do nové prodejny potravin krátce po 
jejím otevření. Mnoho spolupracovníků odešlo 
rovnou do penze, ale v případě potřeby nám 
ještě chodí pomáhat. No řekněte, kdo to má!
Mimo běžnou činnost pořádáme v průběhu 
roku několik oblíbených společenských a dob-
ročinných akcí. V zimě vepřové hody, v červnu 
Dětský den, parádní Svatojakubskou pouť nebo 
slavnosti burčáku s doprovodem pravé cimbá-
lovky. Před Vánocemi pak jarmark ve prospěch 
Dětského domova Korkyně, pomáháme shánět 
peníze na varhany atd.
Jak vnímáte fakt, že získáváte ocenění v po-
době Ceny města Dobříše, a co to pro Vás 
znamená?
Odpovím tak, jak se sluší a patří, ale zároveň po-
dle pravdy. Udělení Ceny města Dobříše si veli-
ce vážíme a děkujeme. Bereme ji jako ocenění 
naší téměř třicetileté práce ve prospěch občanů 
města. Je to pro nás nejen projev uznání za do-
savadní činnost, ale především závazek v tomto 
duchu pokračovat. 
Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
To je otázka velice ošidná a zasloužila by kon-
zultaci s nějakou vědmou za použití křišťálové 
koule. Rozhodně se budeme snažit svoji pozici 
na místním trhu, jako alternativu k velkopro-
dejnám, uhájit.  Sledujeme trendy ve stravování 
a reagujeme změnou nabídky. Provádíme opat-
ření (někdy neviditelná) ke zpříjemnění a zjed-
nodušení nákupu. Snažíme se, aby se zákazník 
u nás cítil dobře, bez stresu a tlačenice. Na dru-
hou stranu existuje spousta vnějších faktorů, 
které nemůžeme ovlivnit a které znamenají pro 
klasický obchod jistou hrozbu. 
Obchod je samozřejmě závislý na dostatečném 
počtu zákazníků. Já věřím, že naši zákazníci si 
k nám i v budoucnu cestu najdou. A my se bu-
deme snažit, aby svého rozhodnutí nelitovali.

Zpracováno redakcí
Zdroj foto: archiv oceněných

Paní Marie Michlová Za společnost Josef Bedřich, spol. s r. o. 
pan Josef Bedřich a synové
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Vážení spoluobčané, 
Podzimní viry a bakterie jsou na vzestupu, platí to bohužel i pro co-
vid-19. Z tohoto důvodu jsme museli omezit počty účastníků slavnost-
ního večera při udílení Ceny města Dobříše. I  když letos bude večer 
komornější, nijak to nesnižuje význam oceněných: paní Marie Mich-
lové a  společnosti Josef Bedřich, s. r. o. Osobnostem města se také 
věnujeme v tomto čísle. Vybírat osobnost je ošemetné a do jisté míry 
málo spravedlivé. Pokud víte o zajímavé osobnosti, o někom, kdo při-
spěl k rozvoji města, pomohl místní komunitě nebo jinak ovlivnil život 
v Dobříši dobrým směrem, řekněte mu/jí to. Teď je právě ta vhodná 
doba říct těm, kterých si vážíme, že vnímáme jejich úsilí a jsme rádi, že 
s nimi můžeme sdílet naše město. Nebo si na ně jen vzpomeňte či při-
pomeňte je svým kamarádům na sociálních sítích. Každý z nás dokáže 
najít někoho, kdo si poděkování zaslouží.

První říjnový víkend probíhají také krajské a  senátní volby. Možná čtete toto vydání v době, kdy 
už známe výsledky, a tedy máte dobrý pocit z vlastní volby. Pokud se snad ještě rozmýšlíte, pojďte 
prosím volit – volby končí v sobotu 3. 10. 2020 ve 14.00. Není to povinnost, je to právo. Stojí za to jej 
využít a ovlivnit další směřování krajského úřadu či Senátu.
Přeji Vám krásný podzim a buďte zdrávi.

Pavel Svoboda, starosta

Koho považujete za jednu z největ-
ších osobností našeho města?
Petr Kadlec
Mnoho lidí by jistě jmenovalo osobnost Ludvíka 
Kopáčka, který se jako významný dobříšský his-
torik zajímal o historii města od roku 1890 do 
roku 1948, kdy zemřel. Bez jeho práce by vlast-
ně dobříšská historie ani neexistovala, anebo by 
byla mnohem, mnohem chudší. Pokud se podí-
váme na objem jeho prací, tak musíme přiznat, 
že tvořily základ skoro všeho, co se o Dobříši za 
posledních 70 let napsalo. Ludvík Kopáček je 
pro mě největší osobnost Dobříše ve 20. století. 

Jindřiška Romba
Nejprve mě napadaly spousty konkrétních 
jmen, např. pan PhDr. Jaromír Žák, hokejový 
trenér Slavomír Lener, rozhodčí a zakladatel 
dobříšského hokeje Cyril Velebil, ale také např. 
hudebník Karel Čihák, vrcholový handicapova-
ný sportovec Jan Tománek a mnoho dalších. 
Otázka však byla položena jasně, a proto bych 
velice ráda vyzdvihla jednu osobnost. Rodáka 
z Dobříše, který se zde narodil již před řadou let, 
a to 21. listopadu 1666. Je jím Evžen Jan Jindřich 
Tyttl (zemř. 20. března 1738, Plasy), známý jako 
opat cisterciáckého kláštera v Plasích, kterým 
se stal ve svých 33 letech. Evžen Tyttl studoval 
na koleji sv. Bernarda a v roce 1684 byl v Praze 
vysvěcen na kněze. Po dokončení studia filoso-
fie, teologie a obojího práva se roku 1691 stal 
prvním učitelem noviců v Plasích, následně 
podpřevorem a od roku 1694 byl převorem. 
Sám se velmi zajímal o architekturu a díky němu 
vznikly mnohé známé stavby. Málokdo možná 
ví, že spolupracoval se známým a slavným ar-
chitektem Santinim-Aichlem, kterému zadal 
projekt kaple v Mladoticích. Nejvýznamnějším 
dílem, o které se Tyttl zasloužil, je známé sousoší 
Sen sv. Luitgardy na Karlově mostě v Praze. Toto 
sousoší nechal Tyttl za 1 200 zlatých v roce 1710 
zhotovit u sochaře a řezbáře Matyáše Bernarda 
Brauna. 

Pavel Svoboda
Každý vidíme jinak, kdo je významný či význam-
nější. Pro mě jsou v historii Dobříše obzvláště vý-
znamné 3 osobnosti. Každá jinak a v jiné době. 
Rodina Colloredo-Mannsfeldů udělala pro roz-
voj města za více než 3 století mnoho dobrého. 
Z tohoto rodu pro mě osobně vystupuje Josef 
Jeroným Colloredo Mannfeld (1866–1957). 
V  letech 1914–19 zastával křeslo dobříšského 
starosty. Společně s Dr. Guthem-Jarkovským 
v  r.  1908 uspořádali první maratonský běh na 
území Čech. Z Prahy právě do dobříšského zám-
ku, kde Josef Jeroným osobně závodníky vítal. 
Druhou osobností je pro mě Adolf Schart 
(1889–1942). Jako starosta byl i se svou manžel-
kou a dospělou dcerou exemplárně popraven 
za heydrichiády v r. 1942. Podle všech pramenů 
to byl slušný člověk a spíše se snažil omezovat 
nesmyslná nařízení Třetí říše. Když mě někdy 
přepadají chmury, jak jde starostenská práce 
pomalu, nebo když se setkám s nepochopením, 
vzpomenu si na starostu Scharta. 
Třetí osobností je pro mne Antonín Honzík 
(1928–2006). Honzíkovi jsou tradiční dobříš-
skou rodinou, dodnes funguje na náměstí 
Elektro Honzík. Když komunisti elektro obchod 
zestátnili, musel p. Honzík na vojnu. Jako nespo-
lehlivý kádr rukoval k PTP a strávil tam 4  roky, 
i když běžná vojna byla jen 2 roky. Potom po-
kračoval do příbramských uranových dolů, kde 
fáral 10 let s politickými vězni. Až pro roce 1989 
se dostal do rodinného obchodu v Dobříši. Není 
divu, že když se v prvních svobodných volbách 
v r. 1990 hledali do místního zastupitelstva sluš-
ní a poctiví lidé, padla volba i na p.  Honzíka.  

Dagmar Mášová
Nebudu psát konkrétní jméno, nerada bych 
někoho opomněla. Pro mě je osobností každý 
čestný, slušný a spolehlivý člověk. Ten, který 
nedělá věci s myšlenkou vlastního prospěchu 
a zisku, kdo se nebojí občas zariskovat. Člověk 
jednající čestně a upřímně. Věřím, že takových 
lidí je mezi námi stále hodně. 

ZEPTALI JSME SE ZASTUPITELŮ
Říjnové vydání Dobříšských listů jsme tematicky věnovali osobnostem našeho města 
a Cenám města Dobříše. Ani otázka na naše zastupitele tak nemohla znít v jiném 
duchu. Tentokrát nám odpovědělo celkem 8 zastupitelů, kterým tímto děkujeme.

Jaromír Bláha 
Za největší osobnosti našeho města považuji 
lidi, kteří pomáhají tvořit veřejný život a občan-
skou společnost. Pracovníky městské knihovny, 
vedoucí skautů, sokolů, rodinného centra, lidi 
kolem obou farností, čajovny, okrašlovacího, 
zahrádkářského a dalších spolků a mnoha orga-
nizací, které tu pracují s lidmi pro lidi a lepší ve-
řejné prostředí. Jména neuvádím, ani je všechna 
neznám, jen vidím jejich práci. V nich je největší 
bohatství města a Dobříš je díky nim skvělé mís-
to k životu.

Romana Bodorová
Ing. Zora Rysová (1947) pochází z rodiny žijící 
v Dobříši nejméně čtyři století. Po letech rodin-
né perzekuce směla Zora v uvolňující se situaci 
šedesátých let studovat. Prázdninová brigáda 
v Anglii se jí v důsledku invaze vojsk Varšavské 
smlouvy prodloužila na celý rok. Šok z norma-
lizovaného Československa ji po návratu přiměl 
hledat svobodnější společenství; našla ho mezi 
křesťanskými intelektuály, disidenty a under-
groundem. To automaticky vyústilo v podpis 
Charty 77.
V době všeobecného ničení a kulturního úpad-
ku si Zora vybrala práci v oboru záchrany pa-
mátek, nejdříve v památkovém ústavu, později 
jako restaurátorka. Neúnavně bojovala také za 
zachování památek a kultivovaného prostředí 
v  Dobříši. V osmdesátých letech se jí podařilo 
zachránit větší část židovského hřbitova ve chví-
li, kdy náhrobky již byly uloženy do základových 
výkopů obchodního domu a připraveny k zalití 
betonem. Nejúžasnější momenty jejího života: 
„Viděla jsem Beatles před studiem Abbey Road, 
dala jsem růži Johnu Lennonovi, zažila ilegál-
ní koncerty Plastiků, ale nade vše byla setkání 
s  Václavem Havlem a Jeho Svatostí Dalajlámou 
a návrat naší země k demokracii.“

Mirek Sochor
Měl jsem tu čest být dvakrát členem pracovní 
skupiny, která měla za úkol zastupitelstvu měs-
ta navrhnout z došlých nominací osobnosti 
pro udělení Ceny města Dobříše. Musím říct, že 
spolurozhodování o tom, koho doporučit, není 
vůbec lehké. Před člověkem se díky sepsaným 
nominacím rozvine celá řada příběhů místních 
osobností. Ze známých obličejů, které běž-
ně potkáváme v ulicích našeho města, se díky 
tomu vynořují ti, kteří  věnovali  a  mnohdy stále 
věnují svůj čas, vědomosti, mnohdy i celý život 
nějaké aktivitě, která je jim blízká  a kterou rozví-
její. Všichni bývalí  či současní starostové, lékaři, 
učitelé, významní podnikatelé, sokolové, orlo-
vé, sportovci i rovní a čestní lidé, a mohl bych 
pokračovat dále – záleží opravdu jen na úhlu 
pohledu každého z nás. Z mého úhlu pohledu 
řadím mezi hlavní osobnosti města Ludvíka Ko-
páčka a bývalého ředitele gymnázia a skauta 
prof.   Miroslava Oliče.

Adam Böhm
Na Dobříši žiju s rodinou 13 let. Cítím se tu za 
tu dobu jako doma, ale přeci jen neznám histo-
rii města natolik, abych mohl hodnotit zásluhy 
zdejších rodáků. Jsem velmi rád, že jsou udělo-
vány Ceny města Dobříše, které mi odhalily zají-
mavé příběhy lidí.
Kdybych snad měl přeci nějakým směrem uká-
zat, rád bych vyzdvihl osobní zásluhy těch, kdo 
po roce 1989 přispěli k tomu, že je v naší zemi 
i v našem městě znovu demokracie. 
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KALENDÁŘ AKCÍ Dobříš
ŘÍJEN 2020

1. 10. 2020 
Den seniorů
Pečovatelská služba města Dobříše

3. 10. 2020
Ceny města Dobříše 2020
Slavnostní večer oceněných 
osobností města 
Zrcadlový sál zámku Dobříš

Drakiáda
Sokol Dobříš pořádá tradiční pouštění 
draků pro malé i velké
Nad rybníkem Bzdinka

3.–4. 10. 2020 
Dny architektury v Dobříši
Procházky městem na téma Dobříš 
krok za krokem a Židovská Dobříš
Sraz u radnice na Mírovém náměstí

5.–11. 10. 2020 
Týden knihoven
Výtvarná dílna, představení, den 
otevřených dveří a další program
Městská knihovna Dobříš

7. 10. 2020
Noc literatury
Ukázky z novinek evropské literatury
Tiskárna Dvořák, areál Rukavičkář-
ských závodů Dobříš

8. 10. 2020
Večer sokolských světel
Lampionový průvod
Sraz u sokolovny

10. 10. 2020
Dobříšské regionální trhy
Komenského náměstí a alejka  
na Mírovém náměstí

14. 10. 2020
Strategický plán města Dobříš
Veřejné projednání
KD Dobříš

18. 10. 2020
PICCOLO CORO & PICCOLA 
ORCHESTRA
Koncert na podporu dobříšských 
varhan
Kostel Nejsvětější Trojice 

1. český Marathon Praha–Dobříš
Běžecká akce (42,2 km)
Sportovní klub Vlaška

20. 10. 2020
Nekalé obchodní praktiky („Šmejdi“)
Přednáška zejména pro seniory
Městská knihovna Dobříš

21.–24. 10. 2020
Podzimní festival ochotnických 
souborů
Pořádá divadelní soubor Kruh Dobříš
KD Dobříš

ZM schválilo:
 � Rozpočtové opatření č. 4/2020, vč. přehle-

du o plnění rozpočtu k 31. 7. 2020, a před-
pokládaný stav rozpočtu k 31. 12. 2020

Předložený návrh rozpočtového opatření 
č. 4/2020 zohledňuje zejména skutečnosti, kte-
ré nebyly známy v době schvalování rozpočtu 
města na rok 2020. Celkový objem příjmové 
stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou 
navyšuje o 15 451 tis. Kč (příjmy po změně činí 
celkem cca 293 mil. Kč). Celkový objem výdajové 
stránky rozpočtu se navyšuje o 3 813 tis. Kč. Plá-
novaný zůstatek na účtech (rezerva) se po pro-
vedení navrhovaných změn zvýší o 11 638 tis. Kč 
a bude po akceptovaných změnách činit celkem 
36 685 tis. Kč, což by mělo cca pokrýt předpoklá-
daný výpadek daňových příjmů. 

V rámci tohoto bodu vzalo ZM na vědomí:
1) přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů 

rozpočtu k 31. 7. 2020,
2) zprávu o čerpání úvěrového rámce k 31. 8. 2020,
3) předpokládané plnění příjmů a čerpání výda-

jů rozpočtu města k 31. 12. 2020.

 � Dotační řízení pro rok 2021 – směrnice 
o poskytování dotací

Nová pravidla (vydaná formou směrnice) nahra-
dí stávající Statut Grantového fondu města Dob-
říše a dokument Zásady pro poskytování pro-
gramových dotací z Grantového fondu města 
Dobříše z roku 2016. Kromě směrnice obsahující 
zejména podmínky pro žadatele a proces vy-
hodnocování žádostí byla schválena směrnice 
upravující interní postup celého procesu (od vy-
hlášení dotačního řízení přes vyhodnocování 
žádostí a přidělení dotací až po veřejnosprávní 
kontrolu čerpání dotací poté, co je příjemcem 
odevzdána závěrečná zpráva a vyúčtování) 
a jmenování komise pro dotační řízení.

V rámci tohoto bodu ZM schválilo:
a) přejmenování Grantového fondu města Dob-

říše, zřízeného usnesením ZM č. 4/5/2007 
ze dne 19. 4. 2007, ve znění usnesení 
č. 10/6/2015/ZM ze dne 17. 9. 2015 a usnesení 
č. 3/4/2016/ZM ze dne 26. 9. 2016, na Dotační 
fond města Dobříše;

b) příděl do dotačního fondu pro rok 2021 ve 

Stručné informace ze 14. zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše
Dne 10. 9. 2020 se ve společenském sále Kulturního domu Dobříš konalo 14. zase-
dání Zastupitelstva města Dobříše. 

výši 3 000 000 Kč, který představuje podíl ve 
výši 1,6 % inkasovaných daňových a nedaňo-
vých příjmů v roce 2019.

V rámci tohoto bodu ZM vydává:
Směrnici č. 8/2020, o zásadách pro poskytování 
finančních prostředků z rozpočtu města Dobříše, 
kterou se zrušují Statut Grantového fondu města 
Dobříše a Zásady pro poskytování programo-
vých dotací z Grantového fondu města Dobříše.

V rámci tohoto bodu ZM vyhlašuje dotační 
programy pro rok 2021 v oblasti: 
a) sport a tělovýchova s předpokládaným celko-

vým objemem finančních prostředků ve výši 
1 500 000 Kč (50 % z celkového objemu do-
tačního fondu);

b) kultura a umění s předpokládaným celko-
vým objemem finančních prostředků ve výši 
450 tis. Kč (15 % z celkového objemu dotační-
ho fondu);

c) výchova a vzdělávání s předpokládaným cel-
kovým objemem finančních prostředků ve 
výši 450 tis. Kč (15 % z celkového objemu do-
tačního fondu);

d) volný čas zaměřený zejména na prevenci kri-
minality a protidrogové aktivity s předpoklá-
daným celkovým objemem finančních pro-
středků ve výši 600 tis. Kč (20 % z celkového 
objemu dotačního fondu). 

pokračování na straně 6

UPOZORNĚNÍ REDAKCE:
Plánovaný program může být z důvodu pandemie koronaviru měněn 
a jednotlivé akce mohou být přesouvány na jiné termíny, místa, či dokon-
ce rušeny. Doporučujeme proto si vždy před konáním akce zkontrolovat 
na webu organizátora, zda se akce opravdu koná a za jakých podmínek. 

22. 10. 2020
Chvíle pro pohádku: O hloupých 
čertech a chytrém ševci
Divadelní představení pro děti 
Městská knihovna Dobříš

25. 10. 2020
Slavnost otevření kapličky 
sv. Jáchyma
Slavnostní průvod s žehnáním znovu-
otevřené kapličky
Sraz u radnice na Mírovém náměstí

28. 10. 2020
Pochod na Čtyřmezí
Tradiční slavnostní průvod 
z Dobříše
Cíl v Brdských lesích, tzv. místo 
Kuchyňka – sedlo

Sokolský běh republiky 2020
Běžecké závody pro všechny
Zámecký anglický park

29.–30. 10. 2020
Podzimní minitábor
Dva dny a jedna noc pro děti
Městská knihovna Dobříš

MFK DOBŘÍŠ
3.–28. 10. 2020
Fotbalové zápasy MFK Dobříš
Viz rozpis zápasů

VÝSTAVY
2. 6. – 18. 10. 2020
Ota Janeček: OBRAZY A SOCHY
Galerie JMC na zámku Dobříš

1. 7. – 1. 11. 2020
Výstava k 70. výročí od zahájení 
výroby v Rukavičkářských závo-
dech Dobříš
Muzeum Dobříš

6. 9. – 11. 10. 2020
Fanča Vandasová: JINoDnY
KD Dobříš

15. 10. – 15. 11. 2020
Jiří Staněk, Jaroslav Slanec:  
Ženy a trpaslíci
KD Dobříš

12. 9. – 16. 10. 2020
Květa Tošnerová: „K poctě Páně“
Pastorační centrum sv. Tomáše



6 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY Z MĚSTA A RADNICE

Stručné informace ze 14. zasedání 
Zastupitelstva města Dobříše 
pokračování ze strany 5
ZM dále schválilo:

 � Nabídka daru hrobky na hrobovém místě 
VII/6 na městském hřbitově v Dobříši

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na-
bídlo městu bezúplatný převod stavby hrobky 
na městském hřbitově v Dobříši na hrobovém 
místě č. VII/6.

 � Směna pozemku p. č. 1307/180 za poze-
mek p. č. 1421/27 (ulice Březová)

Uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem 
je směna pozemku p. č. 1307/180 (trvalý travní 
porost) o nové výměře 861 m2 dle GP č. 3932-
53/2020 ve vlastnictví města za pozemek p. č. 
1421/27 (ostatní plocha / jiná plocha) o výmě-
ře 969 m2, vše v k. ú. a obci Dobříš, s doplatkem 
kupní ceny ve výši 3 290 Kč.

 � Žádost o prodej spoluvlastnického podí-
lu id. 14/16 na pozemku p. č. st. 1089/4 
pod stavbou garáže a žádost o vyjádření 
k předkupnímu právu

ZM nejdříve projednalo nabídku předkupního 
práva vlastníka stavby bez čp./č. e. (garáž) po-
stavené na pozemcích p. č. st. 1089/4 a 1089/30 
v k. ú. a obci Dobříš k této stavbě dle § 1254 ob-
čanského zákoníku a tuto nabídku předkupního 
práva ke stavbě nevyužívá a následně schvá-
lilo prodej podílu id. 14/16 k pozemku p. č. st. 
1089/4 v k. ú. a obci Dobříš.

 � Směna, darování a zřízení věcného břeme-
ne – pozemky p. č. 921/9 (ul. Anenská) 
a p. č. 2532/2 (ul. Čs. armády – pozemek 
pod chodníkem), chodník na pozemku 
p.  č. 2532/2, VB (vodovod a kanalizace) 
na pozemku p. č. 921/9

Uzavření směnné smlouvy, darovací smlouvy 
a smlouvy o zřízení věcného břemene, jejímž 
předmětem jsou:
a) převod vlastnického práva k pozemku p. č. 

921/9 (orná půda) v k. ú. a obci Dobříš o vý-
měře 304 m2 (lokalita ul. Anenská) do vlast-
nictví soukromé osoby a převod vlastnického 
práva k pozemku p. č. 2532/2 (ostatní plocha 
/ silnice) v k. ú. a obci Dobříš o výměře 186 m2 
do vlastnictví města (ul. Čs. armády);

b) bezúplatný převod vlastnického práva ke 
stavbě chodníku na pozemku p. č. 2532/2 
v k. ú. a obci Dobříš ve prospěch města;

c) bezúplatné zřízení věcného břemene slu-
žebnosti inženýrské sítě ve prospěch města 
k pozemku p. č. 921/9 v k. ú. a obci Dobříš za 
účelem vedení a provozování vodovodního 
a kanalizačního řadu.

 � Smlouva o bezúplatném převodu pozem-
ku p. č. 1437/26 od ČR – ÚZSVM

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlast-
nického práva k nemovité věci s Českou republikou 
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech majet-
kových, jako převodcem, jejímž předmětem je zís-
kání pozemku p. č. 1437/26 o výměře 106 m2 (ostat-
ní plocha / ostatní komunikace) v k. ú. a obci Dobříš.

ZM vzalo na vědomí:
 � V rámci bodu týkajícího se rozpočtového 

opatření č. 4/2020 vzalo ZM na vědomí
1) přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů 

rozpočtu k 31. 7. 2020;

2) zprávu o čerpání úvěrového rámce k 31. 8. 
2020;

3) předpokládané plnění příjmů a čerpání výda-
jů rozpočtu města k 31. 12. 2020.

 � Závěrečný účet Svazku obcí Dobříšska 
a Novoknínska za rok 2019

Hospodaření svazku za minulý rok bylo schvále-
no nejvyšším orgánem svazku – Shromážděním 
starostů členských obcí dne 9. 6. 2020, a to bez 
výhrad. 

 � DOKAS Dobříš
a) aktuální stav plnění úkolů uvedených v akč-

ním plánu analýzy hospodaření, řízení a fun-
gování společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o., 
s důrazem na plnění tzv. in-house modelu;

b) podání žaloby proti rozhodnutí předsedy 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 
čj. ÚOHS-21251/2020/322/DJa ze dne 13. 7. 
2020.

ZM neschválilo:
 � Návrh na pořízení změny územního plánu 

– změna využití pozemku p. č. 448/14
Návrh soukromé osoby na pořízení změny 
územního plánu Dobříše, jejímž předmětem 
měla být změna využití pozemku p. č. 448/14 
v k. ú. Dobříš z ploch „NS – plochy smíšené ne-
zastavěného území“ a „ZO – zeleň – ochranné 
a izolační“ na plochu „BI – bydlení v rodinných 
domech – městské a příměstské (= bydlení in-
dividuální)“.

 � Návrh na pořízení změny územního plánu 
– změna podmínek prostorového uspořá-
dání – lokalita Knížecí Studánky

Návrh na pořízení samostatné změny územního 
plánu Dobříše, jejímž předmětem bude změna 
podmínek prostorového uspořádání ploch „SV – 
plochy smíšené obytné – venkovské“. 
V rámci tohoto bodu ZM souhlasilo se změ-
nou podmínek prostorového uspořádání v loka-
litě Z 7 (13), která spočívá ve zvýšení maximální 
výškové hladiny na 2 nadzemní podlaží a pod-
kroví a maximální výšky na 12 m, a se zapraco-
váním této úpravy do návrhu změny č. 3 územ-
ního plánu Dobříše.

 � Žádost o prodej části pozemku p. č. 2454 
(Mírové náměstí u spol. LIKOR)

Prodej části pozemku p. č. 2454 (ostatní plo-
cha / ostatní komunikace) v k. ú. a obci Dobříš 

o  výměře cca 84 m2 z celkových 159 m2 na 
základě žádosti soukromých osob, neboť část 
předmětného pozemku je součástí vydané-
ho stavebního povolení na „II. etapu průtahu 
silnice II/114“ (plánovaný zelený pruh podél 
chodníku).

 � Žádost Společenství vlastníků jednotek 
Dobříš 1244–6 o změnu OZV č. 1/2019 

Opakovanou žádost Společenství vlastníků 
jednotek 1244, 1245, 1246, IČO: 28897773, se 
sídlem Na Čihadlech 1245, Dobříš, o zařazení 
pozemků v okolí bytových domů pod režim 
obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, o veřejném 
pořádku ve městě Dobříši, z toho důvodu, že 
v  okolí domů volně pobíhají psi (viz usnesení 
č. 28/7/2019/ZM).

ZM zamítlo:
 � Žádost o odkoupení pozemku p. č. st. 

3800 (lokalita Větrník)
Žádost o prodej pozemku p. č. st. 3800 (zasta-
věná plocha a nádvoří) o výměře 20 m2 v k. ú. 
a obci Dobříš, na němž je situována stavba ga-
ráže bez čp./č. e., která je ve vlastnictví žadatele.

ZM delegovalo:
 � Středisko zdraví – delegace zástupce měs-

ta na valnou hromadu
ZM delegovalo na Ing. Pavla Svobodu, starostu 
města, aby se za město Dobříš jako společníka 
s majetkovou účastí ve společnosti účastnil val-
né hromady Střediska zdraví, spol. s r. o., IČO: 
61680460, se sídlem Pražská 38, Dobříš, konané 
15. 9. 2020 od 17.00 hod., a hlasoval PRO všech-
na usnesení navržená v pozvánce.

ZM uložilo:
 � Podnět zahrádkářů z ul. Ludmily Polesné 

k OZV č. 5/2019
Město obdrželo dne 13. 7. 2020 písemný podnět 
zahrádkářů z lokality ul. Ludmily Polesné – žá-
dost o úpravu OZV č. 5/2019, o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů, jejíž účinnost nastala dne 
1. 1. 2020.
ZM uložilo finančnímu výboru, aby se zabýval 
podnětem zahrádkářů z ul. Ludmily Polesné na 
svém následujícím jednání.

Na závěr zasedání Zastupitelstva města Dob-
říše bylo v rámci bodu Různé řešeno:
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Volby do Senátu 
Parlamentu České republiky  
a do zastupitelstev krajů

Volby do třetiny Senátu a do zastupitelstev krajů 
se uskuteční v pátek a v sobotu 2. a 3. 10. 2020. 
Volby do Senátu i do krajů se musejí konat ve 
třicetidenní lhůtě končící dnem uplynutí voleb-
ního období zastupitelů či senátorů.
Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamen-
tu České republiky se uskuteční o týden později, 
a to 9. a. 10. 10. 2020.
Volební okrsky pro tyto volby se nemění a zů-
stávají pro občany Dobříše stanoveny tak jako 
v minulých letech.

Místem konání voleb v obci Dobříš budou 
volební místnosti v těchto šesti okrscích:
okrsek č. 1 ve společenské místnosti Klubu 
důchodců, přízemí (vstup dvorem vlevo), Dob-
říš, Dukelské náměstí čp. 443;
okrsek č. 2 ve vestibulu 2. základní školy 
Dobříš, nová přístavba, přízemí, Školní čp. 1035;
okrsek č. 3 v tanečním sále Základní umělec-
ké školy Dobříš, přízemí, Mírové náměstí čp. 69;
okrsek č. 4 v učebně 5. mateřské školy Dob-
říš, přízemí, Jeřábová čp. 613;
okrsek č. 5 v prostorách jídelny, Dobříš, 
ul. Partyzána Svobody čp. 940;
okrsek č. 6 v učebně Základní školy Dobříš, 
Lidická čp. 384.

Rovněž i doba pro možnost hlasování je stan-
dardní, to znamená, že obyvatelé města mohou 
odvolit v pátek v době od 14.00 do 22.00 hod., 
v sobotu pak od 8.00 do 14.00 hod. Po uply-
nutí této doby se volební místnosti uzavřou 
a začne sčítání hlasů. 

Konání letošních voleb může zkomplikovat 
situace kolem epidemie onemocnění způsobe-
ného novým typem koronaviru.
Pravidla pronošení roušek v době voleb budou 
stanovena dle aktuálního nařízení vlády ČR. 

Ing. Bc. Zdeněk Černohorský, DiS., 
vedoucí odboru správních agend 

Ilustrační foto, zdroj: www.pixabay.com

Nová pravidla pro poskytování dotací z roz-
počtu města Dobříše, která byla přepracována 
a změněna na základě požadavků vyplývajících 
z dosavadní praxe a která by měla odstranit 
stávající identifikované nedostatky, mají zajistit 
transparentnější přidělování dotací. Jsou na-
stavena objektivnější kritéria pro vyhodnocení 
žádostí, nově je možné podávat žádost i elek-
tronicky (datovou schránkou nebo s pomocí 
elektronického podpisu též prostřednictvím 
ePodatelny) atd. V neposlední řadě je proces 
přidělování dotací plně nastaven tak, aby byl 
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů – 
např. došlo k úpravě terminologie, je stanoven 
předpokládaný celkový objem peněžních pro-
středků vyčleněných v rozpočtu na podporu 
stanoveného účelu či stanovení maximální výše 
dotace v jednotlivých programech. Podstatnou 
změnou je vyčlenění předem daného objemu 
peněžních prostředků pro registrované posky-
tovatele sociálních služeb pro zjednodušené 
přidělování dotace prostřednictvím sociálního 
fondu regionu MAS Brdy–Vltava mimo celkový 
objem vyčleněný pro dotace z rozpočtu města. 
Pro rok 2021 budou rozdělovány celkem 
3 mil. Kč – jsou vyhlášeny 4 dotační programy 
– v jednotlivých programech budou podporo-
vány tyto aktivity: činnost žadatele, akce (cyklus 
akcí) nebo jiné projekty, a to v těchto oblastech: 
– sport a tělovýchova: 50 % z celkové částky, 

tedy 1,5 mil. Kč,
– kultura a umění: 15 % z celkové částky, tedy 

450 tis. Kč,
– výchova a vzdělávání: 15 % z celkové částky, 

tedy 450 tis. Kč,
– volný čas se zaměřením zejména na pre-

venci kriminality a protidrogové aktivity: 
20 % z celkové částky, tedy 600 tis. Kč.

V každém programu bude možno podat 1 žá-
dost bez ohledu, zda je žadatelem právnická 
nebo fyzická osoba. Pokud bude žadatel po-
dávat více žádostí do jednotlivých programů, 
některé dokumenty bude stačit předložit pouze 

jednou. V každém programu budou uspokojeni 
min. 3 žadatelé, protože maximální výše poskyt-
nuté dotace bude 40 % výše prostředků aloko-
vaných v dotačním fondu pro ten který dotační 
program. Minimální spoluúčast žadatele je sta-
novena ve výši 30 %, jde-li o právnickou osobu, 
resp. 20 %, jde-li o fyzickou osobu.
Sledujte web a facebook města Dobříše: dne 
1.  10. 2020 byla zveřejněna nová pravidla 
a  všechny 4 dotační programy – během října 
je možno nová pravidla konzultovat. Žádosti se 
budou moci podávat od 2. 11. do 1. 12. 2020 
do 13.00. O přidělení dotací bude rozhodnuto 
v únoru 2021. 
Z administrativního hlediska jsou připraveny 
nové formuláře, čestná prohlášení, byl zpraco-
ván nový vzor veřejnoprávní smlouvy – dopo-
ručujeme komplexní materiál zveřejněný dne 
1. 10. 2020 řádně prostudovat a případně využít 
možnost konzultací žádostí. Pro snadnější orien-
taci jsme pro vás připravili i manuál pro podává-
ní žádostí o přidělení dotace.
Věříme, že nová pravidla, která se vám zřejmě 
budou zdát administrativně náročnější, na dru-
hou stranu přinesou minimálně přehlednější 
a spravedlivější systém rozdělování dotací.
Těšíme se na nové, zajímavé aktivity, které život 
v Dobříši zpestří. 

Dagmar Mášová, místostarostka 
a předsedkyně komise pro dotační řízení, 

a Jan Horník, tajemník úřadu 

V reakci na dotaz Tomáše Helebranta, v jakém 
finančním objemu je plánována analýza Vodo-
hospodářské společnosti Dobříš, spol. s r. o., sta-
rosta města konstatoval, že byly osloveny čtyři 
společnosti, v současné době se jedná s jednou 
společností o uzavření smlouvy – analýza bude 
stát 188 800 Kč bez DPH. 

Starosta města ukončil veřejné zasedání 
v  19.05 hod. a informoval, že příští pláno-
vané zasedání zastupitelstva se uskuteční 
12. 11. 2020. 

Dotace z rozpočtu města Dobříš 2021
Zastupitelstvo města Dobříše na svém zasedání konaném dne 10. 9. 2020 schválilo 
nová pravidla pro přidělování dotací (dříve grantů). 

Jak už jsme vás informovali v zářijovém vydá-
ní Dobříšských listů, smlouva s vítězným do-
davatelem – společností ROBSTAV, k. s., byla 
podepsána 17. 8. 2020 a dne 27. 8. 2020 pak 
následně došlo také k samotnému předání 
staveniště. 
„Nebojím se říct, že celé výběrové řízení bylo sku-
tečným martyriem, které trvalo prakticky od jara 
letošního roku. Výsledek veřejné zakázky byl 
znám již na konci dubna 2020, kdy hodnoticí 
komise za účasti zástupců KSÚS a MěÚ Dobříš 
doporučila zadavateli (opět spojený zadava-
tel KSÚS a město Dobříš), aby uzavřel smlou-
vu s vítězem – jediným účastníkem zadáva-
cího řízení – společností ROBSTAV. Hodnoticí 
komise velmi pečlivě ověřovala všechny doku-
menty nabídky, včetně referenčních listů, rozpoč-
tu a výkazů výměr ke stavbě. Nakonec ale nebyla 
shledána žádná pochybení,“ popisuje průběh 

jednání před podpisem smlouvy místostarosta 
města Dobříš Tomáš Vokurka.

Než však byla tato smlouva o dílo podepsá-
na, trvalo to ještě více než 3,5 měsíce. „Říkám 
to nerad, ale bohužel, Středočeský kraj, respektive 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kra-
je se stavěly k podpisu smlouvy velmi liknavě, což 
zapříčinilo toto zpoždění. Oficiální důvody nejsou 
známy, vedení města napínalo všechny své for-
mální i neformální síly k tomu, aby byla smlouva 
ze strany krajské správy silnic vůbec uzavřena,“ 
dodává místostarosta města.

Aktuální stav a začátek prací na Pražské ulici
1. 9. 2020 byla podána žádost o schválení návr-
hu DIO (dopravně inženýrská opatření – zejména 
pak návrhy objízdných tras).

 pokračování na straně 8

Začíná velká rekonstrukce Pražské ulice
Jedna z nejdůležitějších stavebních akcí dobříšské dopravní infrastruktury se začíná 
opravdu realizovat. 
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Výzva: Místo cesty autem pojďme pěšky
Vážení spoluobčané,
stav dobříšských silnic často byl a je tématem hovorů a diskusí. Částečně je tento stav daní za mo-
dernizaci inženýrských sítí, která postupně probíhá.
Uvědomujeme si, že kvalita silnic jde ruku v ruce s bezpečností a kvalitou života v našem městě. 
Proto je v rozpočtu pro letošní rok na opravy komunikací vyčleněno více peněz než v předchozích 
letech a obdobně tomu bude i v příštím roce.
Mnoho letošních oprav je již hotovo (Rukavičkářská, Jeřábová, U Slovanky, horní část ulice Mládeže). 
Z krajského rozpočtu se opravuje ulice Hostomická.

Podstatná část oprav je ale ještě před námi. Co se tedy chystá?
Ještě letos bude provedena kompletní rekonstrukce ulic U Slávie, Horymírova, Jiráskova a spodní 
části ulice Mládeže, tyto rekonstrukce jsou hrazeny z městského rozpočtu.
Ta největší a dlouho očekávaná rekonstrukce nás čeká přímo v centru města. V první fázi (od září 
do ledna) bude provedena oprava Pražské ulice od kostela na světelnou křižovatku a na jaře pak, 
v druhé fázi, od světelné křižovatky k Tyršovu náměstí. Po dobu rekonstrukce bude daný úsek ulice 
vždy kompletně uzavřen.
Nás všech se tato rekonstrukce nějakým způsobem dotkne – zvýší se provoz v některých místech, 
prodlouží se doba průjezdu městem, na objízdné trase se bude hůře přecházet, nebude možné 
dojet ke škole ulicí Za Poštou. Bude to náročné období, vyžadující toleranci a opatrnost nás všech.
Proto mám pro nás všechny výzvu. Zkusme zvážit změnu našeho chování, a pokud je to možné, 
tak místo cesty autem vyražme pěšky. Místo odvozu dětí před školu pro ně najděme bezpečnou 
pěší cestu nebo jděme spolu s dětmi na ranní procházku. Nezapomeňme také na obchody a další 
provozy v opravované části ulice a zachovejme jim svou přízeň. Po jejich uzavření v rámci jarního 
výjimečného stavu je čeká další nelehké období.
Díky všem, kteří v nadcházejícím období zvýší svou toleranci a ohleduplnost. Odměnou nám budou 
opravené ulice, tišší povrch silnice na náměstí a chodníky, kde nebude hrozit zvrtnutí kotníku.

Miroslav Sochor, radní a zastupitel za KDU-ČSL a nezávislé kandidáty

Dobříš zadává veřejné 
zakázky plně elektronicky
Od března 2020 využívá město Dobříš 
elektronický nástroj pro zadávání veřej-
ných zakázek E-ZAK. 
Rozšíření elektronické nabídky a žádosti o účast 
umožňuje dodavatelům jednoduché a plně 
elektronické podávání nabídek. Velmi praktic-
ké jsou dvě auditorské funkcionality. Auditor 
– role umožní přidat do E-ZAKu roli auditora 
organizace pro zadavatele. Uživatel s tímto 
oprávněním má pak přístup ke všem zadávacím 
řízením své organizace. Výhodným rozšířením je 
pak Auditor – statistiky, který poskytuje nasta-
vitelný přehled o zadávacích řízeních.

V Dobříši používáme také modul Podpora 
VZMR (Výběrová řízení malého rozsahu, tj. do 
zákonného limitu 2 mil. Kč bez DPH pro služ-
by a dodávky a 6 mil. Kč bez DPH pro stavební 
práce), který nabízí až tři nastavitelné postupy 
dle interní směrnice. Ne každý dodavatel dis-
ponuje elektronickým podpisem. Díky Podpo-
ře VZMR – vypnutí elektronického podpisu 
můžeme jako zadavatel u VZMR stanovit, zda 
musejí dodavatelé při komunikaci elektronický 
podpis použít, což bývá zejména pro menší do-
davatele menší technická překážka.
Kromě splnění všech zákonných požadavků 
u  zakázek v režimu zákona jsme nástroj poří-
dili zejména pro komplexní přehled nad za-
kázkami. Díky individuální instalaci E-ZAKu tak 
máme elektronický nástroj, který pomáhá při 
administraci všech zakázek, tvoří ucelené ma-
nažerské přehledy a je pro nás oporou procesu, 
kdy minimalizuje lidskou chybu nastavenými 
pravidly. Je plně automaticky napojen na naši 
spisovou službu a registr smluv. Apelujeme na 
všechny dodavatele, aby si nastavili e-mailové 
notifikace na náš oficiální profil https://zakaz-
ky.mestodobris.cz/. Tak budou informováni 
o každé nové veřejné zakázce.
Díky E-ZAKu jsme vysoutěžili opravy ulic, např. 
ulici Jiráskova provede firma Robstav z jiného 
regionu, kterou bychom dříve stěží aktivně 
oslovili. V jiném případě zakázky rekonstrukce 
ulice U Slavie došlo i k tomu, že vysoutěžená 
cena byla o téměř 1 500 tis. Kč nižší, než byla 
předpokládaná hodnota (7 757 tis. Kč) při do-
držení stejných parametrů zakázky.

Za město Dobříš Petr Oplíštil, oddělení tajemníka
Ilustrační foto, zdroj: www.pixabay.com

Začíná velká rekonstrukce  
Pražské ulice
pokračování ze strany 7
Zároveň je také nutné prodloužit stavební po-
volení na druhou etapu (z důvodu dlouhého 
čekání na podpis od Středočeského kraje bylo 
promeškáno) a obnovují se také některá vyjád-
ření dotčených orgánů státní správy. 
Podle současného plánu dochází nejdříve 
k  uzavření prvního úseku ulice Pražská. Kon-
krétně se jedná o úsek od náměstí Svobody 
(od kostela) k Mírovému náměstí (světelná 
křižovatka), ke kterému došlo 29. 9. 2020.  
Vyjely první stavební stroje a začalo se praco-
vat. Uzavírka komunikace pro veškerou dopra-
vu je kvůli technologii výstavby a časovému 
harmonogramu kompletní, pro pěší zůstávají 
chodníky otevřené. 
„Realizace této první etapy je naplánována do 
prosince letošního roku, přičemž v závislosti na 
klimatických podmínkách bude docházet k ope-
rativním posunům v harmonogramu. Moc rádi 
bychom stavbu stihli zhotovit do Vánoc, protože 
víme, že dopravní uzavírky jsou nepříjemné všem 
obyvatelům a návštěvníkům našeho města. Bo-
hužel, realizace se nám (nikoli vinou města) po-
sunula do části roku, kdy klima a počasí může 
harmonogram ovlivnit. O detailech je průběžně 
jednáno se zástupci firmy ROBSTAV, se zástupci 
TDI a zástupci KSÚS,“ upřesňuje za město Dobříš 
Tomáš Vokurka.

Důležité informace včetně upozornění na 
výstavbu, na objízdné trasy i na omezení 
způsobené stavbou bude město aktuálně 
přidávat na své webové stránky a faceboo-
kový profil. 
Místostarosta Tomáš Vokurka k rekonstrukci 
Pražské ulice v centru města ještě dodává: „Velmi 
prosím všechny obyvatele města o trpělivost a po-
chopení. Město a jeho obyvatelé čekají na  kom-

pletní rekonstrukci této veledůležité silnice roky 
a omezení k takto velké stavbě patří. Chápu i neli-
bost některých obchodníků v dotčené oblasti, ale 
bez dopravního omezení zkrátka není možné tuto 
páteřní silnici města opravit. Někteří podnikatelé 
se domnívají, že by město mělo kompenzovat pří-
padné výpadky tržeb, ale na to nemá samospráva 
žádný konkrétní nástroj. Jedním z důvodů je také 
fakt, že tato silnice městu nepatří. Naopak, město 
mimo jiné podporuje obchodníky a podnikatele 
také tím, že každoročně investuje desítky milionů 
korun do oprav a rozvoje městské infrastruktury, 
a to není málo.“ 

Zpracováno redakcí
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Mgr. Tomáš Vokurka nastoupil jako jednatel 
Střediska zdraví v Dobříši v březnu roku 2013, 
a jak tvrdí, od začátku to pro něj byla výzva. 
„Pevně věřím, že jsem společníky střediska, spo-
lupracovníky ani návštěvníky polikliniky za dobu 
mého působení nezklamal,“ říká končící jednatel 
dobříšského Střediska zdraví.

Odcházíte z vedoucí pozice dobříšské poli-
kliniky po dlouhé době. Dokážete říct, co se 
Vám za tu dobu povedlo?
Myslím, že se toho povedlo dost, za což jsem 
opravdu rád. Z toho nejdůležitějšího mohu 
jmenovat například to, že se postupně povedlo 
velkou část vnitřních prostor polikliniky rekon-
struovat a přiblížit požadavkům dnešní doby. 
Budovu jsme také ve spolupráci s městem kom-
pletně zateplili, pořídili jsme novou střechu, 
snížili jsme razantně energetickou náročnost. 
Povedlo se také angažovat pro práci na polikli-

nice nové a perspektivní lékaře, třeba praktic-
ké lékaře MUDr. Ježkovou, MUDr. Krivekovou, 
MUDr. Kocurka, endokrinologa MUDr. Kasíka či 
neurologa MUDr. Fardu. Dále jsme také pořídili 
nové SONO a zřídili pracoviště ultrazvuku, které 
na poliklinice chybělo.

Co se za Vašeho vedení naopak nepovedlo?
Samozřejmě se najde i pár věcí, které se nepo-
vedly. Asi nejvíc mě mrzí, že v předchozích osmi 
letech se nepohnulo ve spolupráci s vlastníkem 
budovy, městem Dobříš, s projektem dopracování 
prostor nástavby a jejího využití pro zdravotnické 
prostory. To máme teď šanci změnit. Jako zástup-
ce města jsem navrhl zpracovat projektovou studii 
na využití této nástavby, kterou nyní finalizujeme.

Z čeho máte za více jak 7 let na dobříšské po-
liklinice největší radost a co Vám bude nejví-
ce chybět?

Mám radost ze všeho, co se povedlo, i ze zdánli-
vých maličkostí, protože ty dokáží vždycky pod-
trhnout celek. Mám také radost z dobrých, a do-
volím si říct, přátelských mezilidských vztahů 
mezi pracovníky na poliklinice. A právě kolektiv 
pracovníků, který mi za ta léta opravdu přirostl 
k srdci, mi zároveň bude také nejvíce chybět.

Po oficiálním odvolání Mgr. Tomáše Vokurky 
z funkce jednatele Střediska zdraví Dobříš tak 
město na základě rozhodnutí zastupitelstva vy-
psalo v červnu letošního roku výběrové řízení 
na nového jednatele. Na tuto pozici se přihlásilo 
9 kandidátů, z nichž výběrová komise doporu-
čila valné hromadě pověřit řízením Střediska 
zdraví pana Ing. Petra Soudského. 

Ing. Petr Soudský se stane novým jednate-
lem dobříšského Střediska zdraví oficiálně 
od 1. října 2020.
S jakými vizemi přijímáte roli jednatele dob-
říšského Střediska zdraví?
Vize je v zásadě jednoduchá, zachovat dosa-
vadní spektrum a objem poskytované zdravotní 
péče. 
Ve vestibulu budovy dobříšské polikliniky jsou 
informace o jednotlivých ambulancích. Modře 
jsou označeny ty, které jsou poskytovány přímo 
pod hlavičkou polikliniky. Budu se snažit, aby 
počet těch modrých tabulek, ale i těch ostatních 
s privátními lékaři, byl stále stejný nebo větší. 
Zcela zásadní je přitom zdravotnický personál. 
Mým cílem je poskytovat servis lékařům, ať už 
privátním nebo kmenovým tak, aby nehledali 
jiné alternativy k výkonu své činnosti a aby se 
naplno mohli věnovat tomu, kvůli čemu ordi-
nují, tedy péči o pacienty. Cílem je i to, aby tzv. 
indukovaná péče, kterou požadují lékaři formou 
žádanek (např. rentgen, rehabilitace) byla pro-
váděna v maximální možné míře v budově dob-
říšské polikliniky. 
Jako velmi důležitou vidím i spolupráci s ne-
mocnicemi, zejména s tou příbramskou. Možná 
jednoduchá vize, ale kdo zná potíže např. při 
shánění lékařů či sester, ví, že to není zase až tak 
snadné. Samozřejmě k tomu, abych říkal další 
konkrétnosti např. k vybavení technickému, 
prostorovému nebo třeba ke smlouvám s plátci 
zdravotní péče, potřebuji trochu času. Nicméně 
rád budu seznamovat s novinkami dobříšskou 
veřejnost, ať už na stránkách těchto listů nebo 
třeba na webových stránkách Střediska zdraví.

Zpracováno redakcí

Změny personálního zajištění odpadového 
hospodářství na MěÚ

Od 1. října 2020 převezme agendu odpadového hospodářství města, včetně 
spravování motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodář-

ství (MESOH) od místostarostky města Bc. Dagmar Mášové a Ing. Jitky 
Kořínkové kolegyně Ing. Kateřina Rambousková.
Dále bude zajišťovat změny v prvotní evidenci místního poplatku za 
odpady, např. pro nově přihlášené občany.
V případě jakýchkoli dotazů k MESOHu a odpadovému hospodářství 

ve městě, změny kontaktní osoby odpadového účtu nebo nesrovnalos-
tí v osobách na stanovišti se na ni můžete obrátit osobně – na MěÚ na 

odboru výstavby a životního prostředí (Mírové náměstí 1602 – nad Penny 
Marketem) v kanceláři 2.08, druhé patro, na telefonu 318 533 384 či e-mailem 

rambouskova@mestodobris.cz.
Děkujeme za vaši spolupráci, za to, že třídíte odpady a berete ohled na životní prostředí.

Za město Dobříš Ing. Šárka Tomášková, vedoucí finančního odboru
Ilustrační foto, zdroj: www.mojeodpadky.cz/mesoh/

OMLUVA REDAKCE 
Do úvodního článku o základních školách z mi-
nulého čísla Dobříšských listů se vloudila chyba, 
za kterou se tímto omlouváme vedoucí vycho-
vatelce školní družiny 1. ZŠ Dobříš paní Marti-
ně Zemanové. V textu jsme totiž uvedli, že nás 
informuje o novinkách ze školní družiny 2. ZŠ 
Dobříš, což je samozřejmě hloupost, když pra-
cuje na 1. ZŠ Dobříš 

Děkujeme za pochopení, redakce DL 

Středisko zdraví, spol. s r. o., v Dobříši přebírá  
nový jednatel
Pozici jednatele dobříšského Střediska zdraví zastával Mgr. Tomáš Vokurka více jak 7 let. Po jeho 
loňském jmenování do funkce neuvolněného místostarosty města Dobříše však sám deklaroval, 
že nebude chtít tyto dvě pozice zastávat současně. Jeho rozhodnutím bylo a je maximálně se věno-
vat práci ve vedení města. Vzhledem k pandemii koronaviru se však ukončení práce pro Středisko 
zdraví, respektive dobříšskou polikliniku, a vypsání výběrového řízení na nového jednatele protáhlo 
o několik měsíců. 

Uzávěrka příspěvků  
do listopadového vydání Dobříšských listů  

bude 19. října 2020.  
Redakce DL: Ing. Denisa Havlíčková 

tel.: 731 619 667 
e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz.



10 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY Z MĚSTA A RADNICE  

Město Dobříš získalo 
dotaci na rekonstrukci 
objektu Větrník
Město Dobříš, prostřednictvím Ing. Markéty 
Samcové, bylo úspěšné v dotačním řízení z pro-
gramu Výstavba pro obce dle nařízení vlády 
č.  112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
ze SFPI.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy 
stávající ubytovny VĚTRNÍK na smíšený dům 
s celkovým počtem 29 bytů, z toho bude 
15  sociálních bytů a 14 bytů dostupných. 
V rámci realizace vznikne taktéž jedna denní 
místnost pro domovníka nebo pracovníka po-
skytujícího sociální služby a dále samostatná 
místnost s umyvadlem a záchodem. Dále dojde 
k zateplení obvodového pláště a střechy.
Podle připraveného harmonogramu by měly po 
administrativních krocích a úspěšném dokon-
čení výběrového řízení začít samotné stavební 
práce na výše zmíněném objektu 15. 2. 2021. 
Rekonstrukce ubytovny Větrník by měla být do-
končena do 30. 4. 2022.
Celkové předpokládané náklady projektu: 
27 440 409,00 Kč s DPH. 
Dotace SFPI: 16 951 805,00 Kč.

Zpracováno redakcí

Výběrové řízení na pozici ředitel/ka Pečovatelské 
služby města Dobříše
Na základě vzájemné dohody byl rozvázán 
pracovní poměr s paní Naděždou Matějko-
vou, dlouholetou ředitelkou domu s pečova-
telskou službou. Paní Matějkové děkujeme 
za vykonanou práci, do dalších let přejeme 
hodně zdraví, klidu a pohody.
Řízením příspěvkové organizace Pečovatelská 
služba města Dobříše byla dočasně pověřena 
paní Dana Mlýnková, která zde není žádným 
nováčkem. Následně pak paní místostarostka 
města společně se zastupující ředitelkou navští-
vily všechny klienty DPS a o personální změně 
je informovaly.
Na pozici ředitele/ky Pečovatelské služby 
města Dobříše je nyní vypsáno výběrové 
řízení. Zájemci mohou podávat své písemné 
přihlášky do 22. 10. 2020 do 13.00 hod. na ad-
resu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 
263 01 Dobříš. Uzavřenou obálku je třeba ozna-
čit heslem: „Výběrové řízení – ředitel/ka DPS“. 

Bližší informace naleznete na webových strán-
kách města www.mestodobris.cz. V případě dal-
ších dotazů poskytne další informace Ing. Pavel 
Svoboda na telefonu 724 849 845 nebo e-mailu  
svoboda.pavel@mestodobris.cz.

Vedení města Dobříše
Zpracováno redakcí

Česká pošta upravuje 
otevírací dobu
Ředitelství České pošty, s. p., informuje ve-
řejnost o změně otevírací doby, která platí 
od 1. 10. 2020 na vybraných pobočkách Čes-
ké pošty.
Naším cílem je provoz stále zefektivňovat. 
Po  dlouhodobém vyhodnocení využívání pošt 
zákazníky sjednocujeme na vybraných provozov-
nách otevírací dobu tak, aby více reflektovala po-
třeby klientů. Díky těmto změnám jsme schopni 
na daných pobočkách zajistit služby s efektivněj-
ším využitím přepážek, poskytnout rychlejší od-
bavení a docílit tak vyššího komfortu pro konco-
vého zákazníka po celou otevírací dobu. 

Nová otevírací doba České pošty 
v Dobříši:
PO a ST  10.00–12.00 a 13.00–18.00
ÚT, ČT a PÁ 8.00–12.00 a 13.00–16.00
SO 8.00–12.00 

Kompletní přehled poboček, kterých se změny 
týkají, najdete na www.ceskaposta.cz/oteviraci-
-doby-provozoven-2020.
Aktuální otevírací doba je vyvěšena od 21. 8. 
2020 na jednotlivých pobočkách a od 1. 9. 2020 
ji naleznete i v mobilní aplikaci PoštaOnline.

Pojďme společně zlepšit kvalitu ovzduší v Dobříši!
Lokální topeniště jsou v současné době jed-
ním z  největších znečišťovatelů ovzduší, a to 
hlavně z  pohledu emisí tuhých znečišťujících 
látek a benzo(a)pyrenu. Dle analýzy vycházející 
z akčního plánu zlepšování kvality ovzduší, kte-
rou město nechalo v letošním roce vypracovat, 
mají lokální topeniště na zhoršení kvality ovzdu-
ší v  Dobříši vliv až z 90 %. V sérii článků, které 
budou aktuálně publikovány v DL, se pokusíme 
obyvatelům města představit možnosti, jak se 
sami mohou podílet na zlepšení kvality ovzdu-
ší v našem městě zejména z pohledu správné 

„topenářské“ praxe, využívání alternativních 
zdrojů vytápění a legislativy. V aktuálním čísle 
si představíme legislativní požadavky na využí-
vání tzv. malých stacionárních zdrojů znečiš-
tění o celkovém jmenovitém příkonu od 10 do 
300  kW včetně, které slouží jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu ústředního vytápě-
ní. Mezi tyto zdroje patří zejména kotle na tuhá 
paliva, plynové kotle, ale i krbová kamna, která 
jsou napojena na otopnou soustavu („radiáto-
ry“). U těchto zdrojů je jejich provozovatel (ni-
koli jen vlastník nemovitosti) povinen ze zákona 

o ovzduší (dle § 17 z. č. 201/2002 Sb.) pravidel-
ně (nejméně však jednou za 3 roky) zajistit tzv. 
kontrolu technického stavu a provozu zdro-
je, a to pouze odborně způsobilou osobou (dále 
jen OZO).
Proč je taková kontrola povinná?
Kvalitu spalovacího procesu, který je zdrojem 
znečišťujících látek, zásadně ovlivňuje technic-
ký stav zdroje, stav spalinových cest, kvalita 
paliva a způsob obsluhy zdroje. Cílem kontroly 
je tedy zhodnotit technický stav zdroje (stej-
ně jako např. u automobilu) a posoudit, zda je 
zdroj provozován v souladu s požadavky záko-
na o ovzduší, a neovlivňuje tak kvalitu ovzduší 
v dané lokalitě nad míru stanovenou zákonem. 
Co je výstupem kontroly?
Výstupem kontroly je doklad o kontrole 
technického stavu a provozu, který si může 
v  případě podezření vyžádat po provozovateli 
příslušný obecní úřad s rozšířenou působností. 
Na  základě skutečností uvedených v dokladu 
pak může správní orgán nařídit provozovateli 
nápravná opatření, v krajním případě je opráv-
něn vydat rozhodnutí o zastavení provozu 
stacionárního zdroje.
Kdo je odborně způsobilá osoba?
Tato osoba je proškolena výrobcem dané znač-
ky spalovacího zdroje a prokazuje se provozo-
vateli jeho oprávněním. Vždy se prosím ujistěte, 
zda OZO tímto oprávněním disponuje, protože 
doklad o kontrole vydaný osobou, která tímto 
oprávněním nedisponuje, je neplatný. Zda je 
vámi přizvaná osoba tou pravou, si také může-
te ověřit v tzv. databázi odborně způsobilých 
osob.
Kde takovou odborně způsobilou osobu na-
jdu?
Počátkem roku 2020 byla zpřístupněna pro pro-
vozovatele databáze odborně způsobilých 
osob, která obsahuje všechny OZO v ČR, které 
jsou oprávněny ke kontrole zdroje dané značky 
a typu. Databázi naleznete na tomto odkazu: 
https://ipo.mzp.cz/. Databáze umožňuje pro-
vozovateli vyhledat v mapě nejbližší OZO pro 
jeho značku a typ zdroje.
Co když není výrobce spalovacího zdroje 
znám?
Pokud není výrobce spalovacího stacionárního 
zdroje znám, zanikl nebo neurčil oprávněnou 
osobu, je možné provést kontrolu takového 
zdroje prostřednictvím OZO, která byla pro-
školena jiným výrobcem a má od něj uděleno 
oprávnění ke kontrole stejného typu spalo-
vacího zdroje. Typy spalovacích stacionárních 
zdrojů jsou např. kotel prohřívací, odhořívací, 
zplyňovací atd.
Bližší informace k problematice kontroly stacio-
nárních zdrojů znečištění naleznete na strán-
kách města Dobříš v sekci Dokumenty oddělení 
životního prostředí.

Za město Dobříš zpracoval odbor výstavby 
a životního prostředí 
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Svoz odpadů ze zeleně
DOKAS Dobříš, s. r. o ve spolupráci 
s  městem přistaví veřejně přístupné 
kontejnery pro podzimní svoz zeleně.

Odpad bude odvezen na náklady města za 
dále uvedených podmínek:
– odpad musí být uložen do kontejnerů přista-

vených výhradně za tímto účelem,
– odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů 

mimo odpadu zeleně,
– odpad smí být uložen do určených nádob 

pouze v den sběru odpadů ve stanovený čas,
– odpad nesmí být uložen v igelitových pytlích 

a musí být roztříděn na větve a kompostova-
telný odpad (tráva, zbytky rostlin atd.).

Dny sběru odpadů a seznam 
sběrných míst pro oblasti:

sobota 24. 10. a 21. 11. 2020, 8.00–15.00 hod.:
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš 
 (ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Čs. armády a Polní,
• křižovatka ul. Hálkova a Okružní,
• křižovatka ul. Nad Prachandou a Dubinské 

Kaštánky,
• křižovatka ul. K Vodárně a Nad Papežem,
• Parkoviště – Sport klub Vlaška,
• křižovatka ul. Part. Svobody a Dlouhá.

sobota 31. 10. a 28. 11. 2020, 8.00–15.00 hod.:
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš 
 (ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Husova a V Lipkách,
• křižovatka ul. Žižkova a Přemyslova,
• u „Papežanky“ – ul. Dělnická,
• křižovatka ul. U Ovčína a Na Ligruse,
• parkoviště v ul. Na Zlaté stezce 
 (nad „Pentagonem“),
• ul. Na Nábřeží (u ZŠ Lidická).

Veškeré „hromádky“ zeleného odpadu v uli-
cích budou považovány za černou skládku. 
Původci černé skládky může být uložena po-
kuta ve výši dle zákona. Děkujeme za pocho-
pení a těšíme se na vaši spolupráci.

Ing. Adam Šauer, jednatel společnosti

„Bylo asi okolo 9 hod. ráno, když jsme na křižo-
vatce v ulici Československé armády viděli, jak 
dva muži dávají první pomoc staršímu pánovi. 
Okamžitě jsme tak zastavili, abychom pomohli. 
Pánové prováděli nepřímou masáž srdce, která 
však nepomáhala, starší muž nedýchal a nebylo 
možné mu nahmatat ani tep,“ popisuje zásah 
strážník Jiří Kuba.
Velké díky patří pánům, kteří seniorovi dáva-
li první pomoc bezprostředně po jeho kolap-
su. Pan Jaroslav Zákostelecký, Karel Holínský 
a Jakub Mařík byli u muže jako první a prá-
vě díky jejich včasné reakci mohli dobříšští 
strážníci pomoci. 
„Okamžitě jsme tak vyndali z auta defibrilátor, 
který vozíme neustále s sebou. Po jeho použití se 
povedlo pána dostat zpátky mezi nás, ale ten nám 
po chvíli opět přestával dýchat. Bylo jasné, že má 
vážné srdeční problémy. Až do příjezdu sanitky 
jsme tak u pána neustále prováděli masáž a sna-
žili se ho držet při životě. Asi po 5 minutách přijela 
na místo záchranná služba a v péči o pacienta už 
pak pokračovali záchranáři. Ti ho po dalších asi 
10  minutách dostali do takového stavu, ve kte-
rém byl schopen převozu do nemocnice,“ vypráví 
strážník Ondřej Suchan.
V záchraně lidského života tady sehrál svou vý-
znamnou roli defibrilátor, který vozí dobříšští 

strážníci neustále ve služebním autě. „Defibrilá-
tor máme v bezplatné zápůjčce od Zdravotnické 
záchranné služby Středočeského kraje. Na to je se-
psána smlouva,ve které jsou jasně dané podmín-
ky, kde máme mít přístroj umístěný i jak musíme 
provádět jeho pravidelnou revizi. Přístroj byl naši-
mi strážníky použitý už podruhé,“ upřesnil velitel 
MP Dobříš pan Milan Krejčí.
Duchapřítomnost městských strážníků za vede-
ní města ocenil starosta Pavel Svoboda a mís-
tostarostka Dagmar Mášová, kteří jim předali na 
dobříšské radnici pamětní listy s poděkováním 
a dárkové balíčky.

Zpracováno redakcí

Strážníci Městské policie Dobříš zachránili  
lidský život 
Strážník Ondřej Suchan a Jiří Kuba, při jedné ze svých pravidelných kontrol  
města, pomohli zachránit život staršího muže, který zkolaboval na procházce 
se svým psem. 
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Zažili jsme týden v pohybu a město jinak
V měsíci září v týdnu od 5. do 9. 9. ve městě Dobříš probíhala sportovní a náborová 
akce „Dobří(š) v pohybu“, do které byly zapojeny některé sportovní kluby a spolky. 
Byla zde možnost si vyzkoušet jednotlivá cvičení, a to nejen pro děti, zcela zdar-
ma. Tohoto týdne se účastnily mimo jiné Aerobik studio Orel Dobříš; Ge-Baek Hosin 
Sool; Gymnastika Dobříš; OK Dobříš; Tenis centrum Dobříš; TJ Sokol Dobříš; oddíl 
národní házené TJ Stará Huť; Fitforma, fitness pro ženy a děti a Čajovna Dobříš s lek-
torkou Alenou Durajovou. 

Po týdnu v pohybu následovala dne 12. 9. sobotní akce Zažít město jinak, a to o týden dříve oproti ji-
ným městům v republice, kde letošní termín akce „Zažít město jinak“ připadl na víkend o týden poz-
ději. Tento termín byl opět posunut záměrně, aby tak došlo k propojení této akce a dobříšských trhů.
Na náměstí Komenského bylo možné navštívit dobříšský regionální trh, a kdo si nakoupil, mohl za-
vítat do přilehlé ulice Za Poštou, která byla z části uzavřená. Tím vznikl bezpečný a uzavřený prostor, 
kde mohly obzvláště děti vyzkoušet mnoho různých aktivit od kreslení chodníkovou křídou až po 
různé sportovní aktivity anebo se děti mohly zapsat do různých zájmových kroužků, které začínají 
své aktivity počátkem školního roku. Naši nejmenší si mohli také zařádit v malém skákacím hradě.
Dopoledne na náměstí zpestřila také živá hudba v podání Dobříšského pokleslého orchestru lido-
vých nástrojů.
V ulici Za Poštou jsme mohli potkat například Ge-Baek Hosin Sool, Brdy–Vltava, o. p. s., RC Dobříšek, 
TJ Sokol Dobříš, Charitu Starý Knín a Psí a kočičí záležitosti, z. s. Na náměstí program skončil úderem 
dvanácté hodiny, ale v odpoledních hodinách spolek Provas Dobříš pořádal ještě opičí dráhu pro 
děti.
Závěrem bychom chtěli velice poděkovat všem, kteří svou účastí na těchto akcích přispěli k oboha-
cení aktivit v Dobříši a příjemné sobotní atmosféře. 

Za město Dobříš Martina Uhrinová, 
koordinátor projektu Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21

Vandalové v Dobříši 
vytrhali zabetonované 
lavičky, aby je přemístili 
o kus dál 
Z pátku na sobotu 18.–19. 9. došlo k vandalismu 
u domu čp. 1064, v parčíku za sokolovnou. Něja-
cí „nenechavci“ vytrhali všechny lavičky ze země 
i s betonovými úchyty a přemístili je o kus dál. 

Pozvánka na říjnový Dobříšský regionální trh
Dobříšské regionální trhy přinesly tento 
rok do našeho města oživení a návštěv-
níci si chválili jejich organizaci, nabídku 
a  vždy příjemnou atmosféru, která vět-
šině z nás zvláště v téhle době zvedla 
náladu. 
Přijměte tedy pozvání a přijďte v sobotu 10. 10. 
na říjnové dobříšské trhy. Jako vždy budou 
stánky s regionálními produkty rozmístěny 
v  prostoru náměstí Komenského a přes alejku 
na Mírovém náměstí. Můžete tu nakoupit čers-
tvou zeleninu, domácí pečivo, výborné uzeniny 
a krásné květiny, nebo si tu třeba dát prostě jen 
příjemnou sobotní snídani a poslechnout si ži-
vou hudbu.

Zpracováno redakcí
Autor fotografie: Karolína Šejnová

Pravidla pro příspěvky: 
rozsah textu max. 2 000 znaků včetně 

mezer, foto v dostatečné kvalitě  
(min. 300 DPI, min. velikost 1,5 MB).

Fotka musí mít vždy uveden zdroj 
(autora).

Vyjádření MP Dobříš k veřejnému 
pořádku ve městě:
Výše uvedené již opravdu nekoresponduje se 
slušným chováním a ten, kdo toto způsobil, by 
se měl nad sebou zamyslet. Stejně tak se děje 
v areálu skate/bike parku, a to zejména po ví-
kendech, kdy hřiště vypadá jako „skládka odpa-
du“. Odpadkové koše na tomto místě nechybí, 
a přesto dochází ke značnému znečištění celé-
ho prostoru. Návštěvníci pohazují odpad z ram-
py rovnou na zem, a ani se nepozastavují nad 
tím, že dělají něco špatně! Apelujeme proto na 
dodržování návštěvního řádu skate/bike parku 
a důsledného dodržování pořádku i čistoty. 

Strž. Alena Kovaříková, 
zástupkyně velitele MP Dobříš
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1. ZŠ Dobříš, Komenského náměstí
T-Mobile Olympijský běh
Dne 16. 9. se uskutečnil IV. ročník T-Mobile 
Olympijského běhu, který se i letos konal v zá-
meckém parku. Tradičně se tato akce koná 
v červnu ke konci školního roku, ale v minulém 
školním roce nám epidemiologická situace zne-
možnila tento běh uskutečnit. O to větší jsme 
měli radost, že se nám podařilo sejít se alespoň 
v září. Běhu se zúčastnilo 240 dětí. Žáci byli roz-
děleni do dvou kategorií: 4.–6. ročník a 7.–8. roč-
ník. Žáci 9. ročníku nám pomáhali s organizací, 
a navíc si trasu dlouhou necelý 1 km také zaběh-
li na závěr celé akce. 

Nejrychlejšími běžci byli:
4. ročník: Anička Hamerníková (4.B) a Antonín 
Panuška (4.B)
5. ročník: Aneta Vázlerová (5.A) a Antonín  
Michálek (5.A)
6. ročník: Zuzana Kočí (6.A) a Václav Ulrych (6.A)
7. ročník: Aneta Durdilová (7.B) a Ondřej  
Panuška (7.B)
8. ročník: Daniela Knejzlíková (8.B) a Václav  
Lorenc (8.A)

Celým prosluněným dnem nás provázela dobrá 
nálada, vynikající sportovní výkony a duch fair 
play.

Za 1. ZŠ Dobříš Mgr. Z. Kočí

2. ZŠ Dobříš, Školní 1035
T-Mobile Olympijský běh

Byla to právě čtyřnásobná olympijská reprezentantka a mistryně světa v dálkovém plavání Jana  
Pechanová, nynější učitelka tělocviku na naší škole, která odstartovala první kola Olympijského běhu 

Září v ZŠ Lidická
Nový školní rok začal na ZŠ Lidická slavnostním 
setkáním v Prokopově zahradě za účasti paní 
místostarostky Bc. Dagmar Mášové.
Byli jsme si všichni vědomi, že letošní školní 
rok bude ovlivněn slovem COVID, ale přesto 
bychom si přáli, abychom se vrátili do běžné 
výuky. Za nejdůležitější považujeme seznámení 
žáků a rodičů s organizací výuky, zvláště z důvo-
du ochrany zdraví.
Po úvodním týdnu se aktivity rozjely naplno. 
V  rámci projektových pátků se vydali všichni 
žáci na dopolední vycházku po okolí Dobříše, 
proběhl projektový pátek Ochrana člověka za 
mimořádných událostí spojený s různými akti-
vitami na dané téma. 
Žáci 8. a 9. ročníku se seznámili s životem svých 
prarodičů a rodičů na výstavě Retro v Podbrd-
ském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem. Po-
znávali a vyzkoušeli si předměty, které se v době 
dětství jejich rodičů běžně používaly.
V projektu Sběr plodů žáci poznali podzimní 
přírodu a její užití. Nasbírali různé plody včetně 
šípků a následně z nich vyráběli různé výrobky 
v  rámci pracovního vyučování a výtvarné vý-
chovy.

Za ZŠ Lidická Eva Burešová

Ekopobyt 2020

V pondělí 7. 9. odjížděli žáci osmých ročníků na tradiční ekopobyt do Lučkovic u Blatné. Všichni se 
těšili na pětidenní pobyt uprostřed lesů s programem zaměřeným na posilování vztahu k přírodě 
a její respektování, který pečlivě připravili učitelé a žáci devátého ročníku – ekopomocníci. Osmáci 
v týmech úspěšně plnili rozmanité úkoly, rozvíjeli své znalosti, dovednosti a postoje k životnímu 
prostředí. Na pár dní se stali součástí přírody, mimo školní lavice poznávali ostatní spolužáky a uvě-
domili si, že sami dokážou jen málo, ale spojením v týmu se dá zvládnout cokoliv.

Za 1. ZŠ Dobříš Mgr. I. Žáková, Ing. J. Hadamovská

v hodinách tělesné výchovy. Naše škola se za-
pojila do projektu celá a všechny třídy běžely 
vzdálenosti podle věkových kategorií. Od-
měnou pro vítěze byla medaile, diplom a pro 
žáky prvního stupně věcné ceny. Všichni také 
vyplnili olympijský kvíz. Náročnost kvízu byla 
rozdílná od prvňáčků až po devátý ročník. Žáci 
se seznámili s našimi olympioniky, organizací 
a historií OH.

Za 2. ZŠ Dobříš Michal Ciboch
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Září v ZŠ Lidická
Hurá, Mirakulum!
Po půl roce čekání jsme se i přes veškeré strasti, které nám denně přináší covid-19, konečně dočkali. 
Výlet do Mirakula jsme si náramně užili v úterý 15. 9. 2020. 
Nejenže jsme díky připravenému programu na téma „Lesní ekosystém“ získali nové znalosti a pro-
nikli hlouběji do problematiky funkcí a významu lesa pro náš život, ale zároveň jsme vyzkoušeli 
veškeré atrakce, které Mirakulum nabízí. 
Velký dík patří žákům deváté třídy, kteří se zodpovědně zapojili do pomoci mladším spolužákům na 
všech prolézačkách a ostatních herních prvcích. 
Projektový den mimo školu je realizován v rámci OPVV, číslo výzvy: 02_18_063, název výzvy: Výzva 
č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP. 

Za ZŠ Lidická Tereza Beránková

Zahájení školního roku 
2020/2021 v ZUŠ Dobříš

Základní umělecká škola zahájila školní rok 
2020/2021 dne 1. 9., při dodržení běžných, 
tehdy platných hygienických opatření (dez-
infekce a roušky). Tato opatření se v průběhu 
měsíce září několikrát změnila a je zřejmé, že 
změny budou pokračovat. Ve čtvrtek 3. 9. ještě 
proběhly dodatečné přijímací zkoušky pro ty, 
kteří je z nejrůznějších důvodů nemohli absol-
vovat v červnovém termínu. V řádném termínu  

v níž podle legendy spí blaničtí rytíři a probudí 
se ve chvíli, kdy bude českému národu nejhůře 
a přijedou mu na pomoc. Cestu na Blaník zpes-
třily prvostupňovým dětem úkoly a hry, které 
pro ně připravili šesťáci a sedmáci. Na samém 
vrcholu pak sehráli pro zbytek školy krátké diva-
delní představení s významným poselstvím a po 
něm se všichni jako jeden muž (či žena) vydali 
do okolí na sběr odpadků. Poslední večer před 
odjezdem byl zakončen velkým táborákem spo-
jeným s pasováním na rytíře.
Kromě tematického programu se ve volných 
chvílích hrály hry, sportovalo se, zpívalo u ohně, 
hrály se deskovky nebo se všichni po třídách 
koupali v krytém bazénu.
V pátek odpoledne se tak všechny děti vrátily 
domů nadšené, vyběhané a stmelené. Spokoje-
ní byli i pedagogové a pedagožky, kteří přípravě 
a zdárnému průběhu výjezdu věnovali velké 
množství času a energie, což se jim mnohoná-
sobně vrátilo v podobě úsměvů a radosti všech 
účastníků. Těšíme se na příště!

Za ZŠ Trnka Adéla Sauerová

ZŠ Trnka: Velká výprava za blanickými rytíři
Letošní komplikovaná situace související s aktuálně probíhající epidemií zasáhla do života a plánů 
všem. Také my v Trnce jsme se na jaře museli smířit s odložením některých naplánovaných akcí. Jed-
nou z těch významných byl celoškolní výjezd do Louňovic pod Blaníkem, kterého se měly zúčastnit 
všechny třídy. Nakonec všichni kromě prvňáčků vyrazili pod Blaník až v půlce září. Epidemiologická 
situace byla sice podobná té na jaře, ale po několikeré konzultaci s krajskou hygienickou stanicí 
a Ministerstvem školství jsme se rozhodli akci nerušit.

V pondělí ráno 14. 9. od budovy školy vyrazily 
dva autobusy a po hodině jízdy klikatou ces-
tou dorazily do rekreačního střediska Blaník. 
Po ubytování a seznámení se s areálem se začal 
odvíjet samotný tematický program zaměřený 
na legendu o blanických rytířích. Během násle-

dujících dní tak měli žáci a žákyně možnost pro-
jít si rytířským kláním, které sestávalo z různých 
disciplín, např. lukostřelby, drátování nebo krá-
lovského šachu. Další přípravy v podobě barvení 
triček a výroby štítů směřovaly doslova k vrcho-
lu akce – čtvrtečnímu výstupu na horu Blaník, 
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Zprávy z 2. mateřské školy Dobříš

Poslední srpnový den došlo v mateřské škole 
k rozsáhlé havárii vody, při které byly vytopeny 
dvě třídy. Škola zůstala dva dny zcela uzavřena 
a všichni zaměstnanci zajišťovali záchranné prá-
ce – vytírání, vyklízení, stěhování nábytku. Záro-
veň probíhala jednání s vedením města o dalším 
postupu při řešení této mimořádné události.
Ve spolupráci s firmou Dokas, s. r. o., byl zajištěn 
odvoz promáčených a znehodnocených kober-
ců, byly strženy podlahové krytiny a odstraněna 
mokrá omítka. Děkujeme panu Bauerovi a Ko-
žíškovi za rychlé zajištění.
Mateřskou školu hned první den havárie oslovil 
pan Richard Svoboda – jednatel firmy AZMOTO 
PRAHA, s. r. o., a zcela bezplatně zapůjčil k vy-
soušení zdiva výkonné vysoušeče. Této pomoci 
si velice vážíme a děkujeme za ni.
Od 2. 9. byl provoz zajištěn ve zbývajících třech 
třídách. Vedení města začalo ihned aktivně zjiš-
ťovat i možnosti náhradních prostor pro před-
školní děti. Nejednalo se o jednoduchou záleži-

tost, přesto se zástupcům 
města podařilo dojednat 
osobní návštěvu z krajské 
hygienické stanice, která 
se k jednotlivým náhrad-
ním možnostem umístění 
dětí vyjadřovala. Proná-
jem náhradních prostor-
byl zajištěn v Pastoračním 
centru sv. Tomáše, a to od 
středy 9. 9. do konce mě-
síce.
Zaměstnanci školy inten-
zivně komunikovali se zá-

konnými zástupci a koordinovali docházku dětí 
do MŠ. Děkujeme všem rodičům za vstřícnost 
a spolupráci.
Zřizovatel mateřské školy uvolnil na likvidaci 
havárie částku 400 tis. Kč. Z té bude hrazena 
výměna podlahových krytin ve třídách a chod-
bách, malování, vysoušení, likvidace odpadů, 
zvýšené náklady na vytápění, revize elektriky, 
opravy apod.
Ve třídě v prvním patře bylo možné v závěru 
měsíce začít na základě posouzení zaměst-
nanců ze stavebního úřadu s pokládkou nové 
podlahové krytiny a zajistit tak její zprovoznění 
s ukončením pobytu dětí v pastoračním centru.
V přízemní třídě stále probíhá vysoušení. 
Po jeho ukončení bude nutné vymalovat a po-
ložit nové podlahové krytiny. Všechny postupy 
prací jsou konzultovány se zřizovatelem.
Děkujeme všem za pomoc a pochopení.

Za 2. MŠ Dobříš Jitka Krejčová

(22.–23. 6. 2020) prošlo přijímacími zkouškami 60 dětí (žáků, studentů) a v náhradním termínu  
(3. 9. 2020) bylo přihlášeno dalších 28 uchazečů.
Největší zájem byl o výuku hry na klavír a EKN (Elektrické klávesové nástroje), dále kytara, dechové 
nástroje, PHV (Přípravná hudební výchova). Počty ostatních nástrojů hudebního oboru se pohybo-
valy řádově v jednotkách (bicí nástroje, akordeon, housle, zpěv, kontrabas atd.), stejně jako kolektiv-
ní předměty: výtvarný obor, keramika. Volná místa máme ještě v oboru tanečním. Je také možnost 
přihlásit se do nově vzniklého tanečního souboru.
V době vzniku tohoto článku ještě dokončujeme rozvrhy hodin zejména v individuální výuce hudeb-
ního oboru. Praxe je taková, že žáci nám nejprve dodají svoje časové možnosti, které závisí na tom, 
kolik zájmových kroužků navštěvují, a u dojíždějících žáků, jaké jsou jejich dopravní možnosti. Letos 
také došlo k tomu, že několik stávajících žáků se v průběhu měsíce září rozhodlo studium ukončit. 

Za ně pak musíme přijmout žáky nové, kteří jsou 
v hodnocení přijímacích zkoušek další v pořadí. 
Toto je pak další komplikace při sestavování roz-
vrhu hodin. 
Pozitivní zprávou je ta skutečnost, že rekon-
strukce podkrovních prostorů mateřské školy, 
které budou sloužit k rozšíření výukových pro-
storů pro ZUŠ, je již ve fázi přípravných studií. 
Proběhlo totiž již několik schůzek s architek-
tem, který nastínil možnosti úprav pro potřeby 
naší školy, jež se jeví velice slibně. Doufáme, že 
v tomto trendu budeme pokračovat a v dohled-
né době se dočkáme dalšího rozšíření kapacity 
naší školy. 

Předběžný plán veřejných
vystoupení žáků ZUŠ  
do konce kalendářního roku 2020

19. 10. 2020 – Komorní koncert 
KD Dobříš, výstavní sál 18.00 hod.
9. 11. 2020 – Podzimní komorní koncert 
KD Dobříš, výstavní sál 18.00 hod.
19. 11. 2020 – Adventní koncert
Zámek Dobříš, Zrcadlový sál 18.00 hod.
12. 12. 2020 – Vánoční trhy na nádvoří zámku 
Dobříš – vystoupení žáků ZUŠ
17. 12. 2020 – Vánoční koncert oddělení 
elektrických nástrojů 
KD Dobříš, společenský sál 18.00 hod.

Jan Voděra, ředitel ZUŠ Dobříš
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Kaple sv. Jáchyma bude 
opět zářit v plné kráse
Kaple sv. Jáchyma stojící blízko cesty na Ro-
sovice se konečně dočkala opravy. Práce byly 
zahájeny začátkem června a rozděleny na dvě 
části. Rekonstrukci vlastní stavby podle projek-
tu pana Ing. Filipa Chmela prováděla společnost 
CASPINA, s. r. o., vedená panem Danem Helle-
rem, dřevěný mobiliář – klekátko a oltářní men-
zu i dřevěné mřížoví, restauroval akademický 
sochař a restaurátor Mgr. Jaroslav Fuka. Během 
stavebních prací byla provedena výměna krovu 
a krytiny střechy. Byly také otlučeny nesoudržné 
části omítek a nahrazeny novými. Aby již ne-
docházelo k poškozování stavby vlhkostí, byla 
kolem celé kaple provedena odvodňovací dre-
náž, voda byla vedena do vsakovací jímky. Firma 
provedla venkovní i vnitřní výmalbu a pokládku 
nové dlažby – uvnitř kaple z cihelných dlaždic, 
venkovní z valounů. Po celou dobu realizace 
kontrolovali kvalitu prací zástupci Národního 
památkového ústavu. Celkové náklady na ob-
novu kaple byly 800 450 Kč. Celá stavba bude 
dokončena na začátku října.

Obnova nemovité kulturní památky byla 
provedena s využitím účelového fi nančního 
příspěvku ve výši 99 tis. Kč poskytnutého 
Ministerstvem kultury z programu Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností.

Za město Dobříš Ing. Jitka Šafářová, 
referentka přípravy investic

Slavnost otevření kapličky sv. Jáchyma
Město Dobříš a Římskokatolická farnost Dob-
říš vás srdečně zvou na slavnostní znovuote-
vření zrekonstruované kapličky sv.  Jáchyma, 
které se uskuteční v neděli 25. 10. 2020 od 
14.00 hod.
Slavnost bude zahájena před radnicí města na 
Mírovém náměstí, odkud půjde průvod účast-
níků v čele s dobříšským farářem Angelem Sca-
ranem směrem ke kapličce sv. Jáchyma, která je 
odtud vzdálená necelé 2 km. U samotné kapličky 
pak proběhne kratší obřad s žehnáním, který po-
vede biskup pražské arcidiecéze Mons. Zdenek
Wasserbauer. Na závěr bude pro všechny pří-
tomné připraveno malé občerstvení.

Zpracováno redakcí

Program KD – říjen 2020
� 3. 10. – Cena města Dobříše 
V rámci slavnostního večera bude v Zrcadlovém 
sále zámku Dobříš předána Cena města Dobříše 
kolektivu společnosti Josef Bedřich, spol. s r. o., 
za zásluhy v oblasti hospodářského rozvoje 
a paní Marii Michlové za zásluhy v oblasti spor-
tu, výchovy a vzdělávání. Od cca 19.30 hod. vy-
stoupí jako vzácný hudební host naše přední 
mezzosopranistka, sólistka Opery Národního 
divadla v Praze, paní Andrea Tögel Kalivodo-
vá s  programem operních árií Věčná Carmen. 
Na klavír ji doprovodí docentka AMU, paní Ladi-
slava Vondráčková.
Zámek Dobříš – Zrcadlový sál, sobota 3. října 
2020 od 19.00 hod. Kapacita akce je omeze-
na na 100 osob (včetně účinkujících)

� 15. 10. Vernisáž výstavy – Jiří Staněk, 
Jaroslav Slanec: Ženy a trpaslíci – malba,  
kresba, kaligrafi e

Jiří Staněk (narozen roku 1950 v Praze na Starém 
Městě) se věnuje užité grafi ce, ilustraci a  sou-
běžně volné tvorbě. Vystavená volná tvorba 
(olejomalba, černobílá kresba) je z posledních 
dvou let. Ústředním motivem prací je téma živlů. 
Malba aktů je navíc inspirovaná hudbou konce 
šedesátých let, doplněná černobílými studiemi. 
Jaroslav Slanec (narozen roku 1957 v Příbrami, 
ale Dobříšák-patriot) se věnuje hlavně typografi i 
a někdy také malbě a keramice. Vystavuje obra-
zy a kaligrafi cké experimenty.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 15. října 2020 
od 18.00 hod. Výstava potrvá do 15. listo-
padu. 2020. Otevřeno po–čt 8.30–16 hod., 
pátek a sobota zavřeno, ne 14–16 hod. Vstup 
zdarma!

� 16. 10. Clarinet Factory – koncert
Koncert tohoto netradičního tělesa se jistě sta-
ne jedním z vrcholů letošního hudebního pro-
gramu KD. 
„Na hudební scéně je klarinetové kvarteto Clarinet
Factory více než pětadvacet let. Úspěšně kon-
certuje po celém světě. Má na kontě spolupráci 
s  Bobbym McFerrinem, Lenkou Dusilovou, Janou 
Koubkovou, Ivou Bittovou, Tata Bojs, Filharmonií 
Brno, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, 
Prague Philharmonia či divadelníky VerTeDance,“
píše Jarda Špulák na Novinkách.cz. Letos navíc 
vydali i nové album. Jmenuje se Pipers a je na 
něm patrný příklon k elektronice. 
Mezinárodně oceňovaný ansámbl Clarinet Fac-

tory tak pokračuje v objevné cestě za možnost-
mi zvuku klarinetů i hudby obecně. 
Společenský sál KD, pátek 16. října 2020 
od 20.30 hod. Stolové a řadové uspořádá-
ní. Vstupné: 270 Kč (předprodej), 300 Kč 
(na  místě). Předprodej vstupenek od 29. 9. 
v  Trafi ce u Davida, Dobříš. Rezervace vstu-
penek pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, 
na tel.: 318 521 302.

� 21.–24. 10. Podzimní festival ochotnic-
kých souborů

Již druhý ročník festivalu pro vás pořádá diva-
delní soubor Kruh Dobříš.

Středa 21. 10. Podbrdské Národní Divadlo 
DOBŘÍŠ: AUDIENCE, autor – V. Havel, režie – 
M. Zajíček st.
Čtvrtek 22. 10. Divadlo Za vodou ČENKOV: 
MISE NA MARS, autor – L. Boudová, režie – ko-
lektivní práce
Pátek 23. 10. Divadelní společnost Kostým 
PLZEŇ: K. H. MÁCHA – MÁG, autor – K. Draho-
koupilová, hudba P. Zika
Sobota 24. 10. Divadlo 26301 aneb DIVADEL-
NÍ LÉČEBNA opět v akci, scénky a skeče v režii 
M. Zajíčka ml.
Společenský sál KD, 21. až 24. října 2020 
vždy od 19.30 hod. Vstupné dobrovolné!

Připravujeme na listopad:
3. 11. Travesti show Techtle Mechtle a Koč-
ky v novém pořadu „Nemocnice na pokraji 
zkázy“
Zábavný pořad protkaný vtipnými scénkami 
z  nemocničního prostředí, plný známých me-
lodií a písniček s bohatou výpravou a scénou. 
Každý si vyzkoušel za život už několikrát roli 
pacienta na vlastní kůži. Málokdo ale ví, jak to 
chodí z té druhé strany. Během tohoto pořadu 
budete mít možnost nahlédnout pod pokličku 
nemocnice, která si žije tak trochu vlastním živo-
tem. Více informací facebook: techtle mechtle 
revue, www.techtlemechtlerevue.cz.
Společenský sál KD, úterý 3. listopadu 2020 
od 19.00 hod. Vstupné: 290 Kč v předprodeji, 
v den akce + 20 Kč. Vstupenky z jara zůstávají 
v platnosti. Předprodej vstupenek od 15. 9. 
v Trafi ce u Davida, Dobříš.

  6. 11. United Flavour – koncert
19. 11. Vernisáž výstavy fotografi í 
 „Broumovské kostely“
27. 11. Sto zvířat – koncert

S ohledem na pokračující koronavirovou epi-
demii a s ní související hygienická omezení je 
změna programu vyhrazena! Děkujeme za 
pochopení… 

aaŽENYtrpaslíci
Jiří Staněk

Jaroslav Slanec
VýVýV stavní sál KD Dobříš
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Knihovna: hry, procházky, dílny, divadlo,  
Noc literatury i pevnost Bojajár
Milí čtenáři,
v říjnu vám přinášíme tolik krásných progra-
mů, že by to snad i koronu porazilo... Tak tedy 
budeme doufat, že si je spolu budeme moci ve 
zdraví a v klidu užít. Nicméně prosíme: PŘEDEM 
SI VŽDY OVĚŘTE (na webových stránkách či 
facebooku knihovny, popřípadě telefonic-
ky), ŽE PROGRAM NEBYL V DŮSLEDKU KA-
RANTÉNNÍCH OPATŘENÍ PŘELOŽEN ČI ZRU-
ŠEN! Bezpečnostní pravidla (např. povinné 
nošení roušky) budou v souladu s aktuálními 
vládními nařízeními.

Novinka: OUTDOOR KROUŽEK – od 2. 10.  
každý pátek od 16.00 do 17.30
Jak se v přírodě chovat a vyznat, základy přežití 
a správného putování, základy ekologie... Vol-
nočasový vzdělávací kroužek: venkovní aktivity 
se zázemím v knihovně, možnost víkendových 
výletů a pobytů v přírodě. Pořádá Asociace pro 
volný čas, sport a kulturu ve spolupráci s kni-
hovnou. Cena za pololetí 1 900 Kč. Přihlášky 
v knihovně, více info: Jan Svoboda, 734 370 077, 
svoboda@avcsk.cz.

HERNÍ VÍKEND V KNIHOVNĚ:  2.– 3. 10. / pá–so

Přijďte si k nám zahrát! Více informací na webu 
a fb knihovny.

DOBŘÍŠSKÉ DNY ARCHITEKTURY
V rámci celorepublikové akce Den architektury 
vám v Dobříši nabídneme dvě komentované 
procházky městem:

DOBŘÍŠÍ KROK ZA KROKEM – sobota 3. 10., 
odchod ve 14.00 od radnice (hlavní vchod)
Iva Petřinová, autorka úspěšného Hravého prů-
vodce Prahou, vás hravě provede i naším měs-
tem a tempo procházky ráda přizpůsobí i dětem 
či seniorům! Myslíte, že víte o našem městě 
všechno? Uvidíte, že ne... Vstup volný. 

ŽIDOVSKÁ DOBŘÍŠ – neděle 4. 10., odchod ve 
14.00 od radnice (hlavní vchod)
Žili tu po generace, významně ovlivnili život ve 
městě – a tak málo po nich zbylo... Petr Kadlec, 
autor dvacítky knih o dobříšské historii, vám 
povypráví, na co vše můžeme vzpomínat. Vstup 
volný.

TÝDEN KNIHOVEN od 5. do 11. 10.
Výtvarná dílna s Jíťou: 3D ZOO – pondělí 
5. 10. od 12.00 do 17.00
Máme rádi zvířata... Vyrobte si ZOO pro sebe 
nebo třeba jako pěkný dárek pro brášku či třeba 
kamarádku. Vstup volný, materiál zdarma.

JÁ, ELIŠKA PŘEMYSLOVNA – úterý 6. 10. od 
18.00
S tímto představením měla Stanislava Hošková 
velký úspěch u nás i na mnoha dalších místech, 
proto ho po letech rádi opakujeme. Vstupné 50 Kč.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – středa 7. 10. od 
12.00 do 17.00
Komentované prohlídky knihovny, malé občer-
stvení, kvízy a soutěže...

NOC LITERATURY – středa 7. 10. od 19.00 
v Tiskárně Dvořák, areál RZ Dobříš

Číst vám bude Helena Virgler a Lukáš Typlt 
(foto z archivu herců)
Ukázky z novinek evropské literatury v podání 
známých herců Heleny Virgler a Lukáše Typlta, 
hudba, malé občerstvení a na přání dokonce 
i komentovaná prohlídka tiskárny! Vstup volný.

GENERACE – čtvrtek 8. 10. od 17.00

foto: archiv J. Peclové
Pro Malou dobříšskou univerzitu přednáší 
MUDr. Jana Peclová, psychiatrička a odbornice 
na ovlivňování chování a myšlení v pracovním 
prostředí. Tato přednáška změní váš pohled na 
mezigenerační konflikty, pomůže vám vnést do 
vašich vztahů více vzájemného respektu a cítit 
se lépe a sebejistěji mezi lidmi jakéhokoli věku. 
A navíc je vtipná! Nemáte-li koupené předplat-
né MDU, vstupné je 60 Kč; káva/čaj v ceně.

PEVNOST BOJAJÁR – pátek 9. 10. od 12.00 do 
18.00

foto: archiv knihovny

Zdá se, že Týden knihoven se už u nás bez Otce 
Sůvy s jeho zapeklitými, odpornými a strašidel-
nými úkoly nemůže obejít... Jestli to ještě nezná-
te, tak honem: vždy jen jednou do roka! A jestli 
jste tu už byli, nebojte – on Otec Sůva vymyslí 
něco, co vás zase překvapí... Malé děti mohou 
soutěžit s velkým doprovodem. Vstup volný.

ČAJOVNA KNIHOVNA – sobota 10. 10. od 9.00 
do 12.00
Ke každé knize šálek dobrého čaje zdarma, vý-
běr z několika druhů – zaručeně žádný pytlíkový 
nebo granulovaný!

KAVÁRNA KNIHOVNA – neděle 11. 10. od 14.00 
do 17.00 

foto: archiv knihovny
Týden knihoven končí, tak na závěr už jen kávič-
ka z Pražírny Voznice zdarma. Několik různých 
zcela neinstantních druhů!

ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE – od 5. do 11. 10.
Máte v knihovně jakýsi dluh či vroubek? Přijďte 
to vyřešit v Týdnu knihoven a promineme vám 
veškeré pokuty.

REGISTRACE ZDARMA pro nové čtenáře 
– od 5. do 11. 10.
Nejste ještě čtenářem naší knihovny? Staňte se 
jím právě teď – jako bonus vám promineme re-
gistrační poplatek na celý jeden rok – tedy do 
října 2021!

RUČPRČKY – úterý 13. 10. od 17.00
Základy háčkování, pletení, nové vzory a techni-
ky, originální výrobky a trpělivá pomoc lektorky 
Lenky Kšanové. Setkání jsou otevřená komukoli 
bez předchozí domluvy; materiál a jehlice či há-
ček s sebou! Pravidelně vždy druhé nebo třetí 
úterý v měsíci od 17.00 do 18.30. Vstup volný.

NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY („ŠMEJDI“) 
– 20. 10. od 10.00
Zbyněk Prousek, mediálně známý jako agent 
Antišmejd, přednáší zejména pro seniory 
o  tom, jak se nestat obětí podvodu: kdo jsou 
tzv. šmejdi, jaké jsou formy podvodů a jaké 
jsou možnosti prevence před nimi? A co dělat, 
když se stanu jejich obětí? Devadesátiminutová 
přednáška ponechá také dostatek prostoru pro 
vaše dotazy a diskuzi. Pořádá město Dobříš ve 
spolupráci s knihovnou, vstup volný.

Chvíle pro pohádku: O HLOUPÝCH ČERTECH 
A CHYTRÉM ŠEVCI – čtvrtek 22. 10. od 17.00
Vtipná pohádka dnes už pozapomenutého 
pohádkáře Beneše Methoda Kuldy a Divadlo 
Knihovna. Moravský buditel, kněz, spisovatel 
a sběratel lidových písní a pohádek má letos 
dvousté narozeniny, ale určitě vás pobaví i v jed-
nadvacátém století. Doporučujeme zejména pro 
děti od 5 do 10 let s doprovodem. Vstup volný.

pokračování na straně 18
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Knihovna: hry, procházky, dílny, 
divadlo, Noc literatury i pevnost 
Bojajár

pokračování ze strany 17
KNIHOMRNĚ START – pondělí 26. 10. od 10.00
Speciální program pro děti (zejména) od 0 do 
5  let s rytmy, říkankami, písničkami, pohádkou 
a pohybovými i dalšími různorodými prvky pořá-
dáme jednou měsíčně, vstup volný. V tomto ter-
mínu můžete přijít bez ohlášení, ale pokud se nám 
ozvete na knihovna.dobris@seznam.cz, nabídne-
me vám místo ve skupině se stejně starými dětmi.

PODZIMNÍ MINITÁBOR: 
29.–30. 10. / čtvrtek–pátek
Dva dny a jedna noc v knihovně, bohatý pro-
gram, celodenní výlet, Egypt, Dušičky, Hallo-
ween... Cena 700 Kč – v ceně veškerý program, 
obědy, večeře, pojištění, doprava, vstupy, mate-
riály. Přihlášky v knihovně.

Výtvarná dílna s Jíťou: BÍLÝ KŮŇ – pondělí 
2. 11. od 12.00 do 17.00
K svátku svatého Martina pro vás Jíťa chystá něco 
úplně nového. Tentokrát budete opravdu pracovat 
rukama, nohama... Vstup volný, materiál zdarma.

MALÁ DOBŘÍŠSKÁ UNIVERZITA
Na Dobříš přijede i generál Petr Pavel
Přihlášky pro další semestr přijímáme od 10.  9., 
zvýhodněná cena za 3 přednášky je 150 Kč. Mů-
žete se těšit na přednášku MUDr. Peclové o mezi-

generačních vztazích, na teologa, přírodovědce 
a pedagoga Marka Orko Váchu a generála Petra 
Pavla. Vzhledem k tomu, že jarní přednášky MDU 
v důsledku corona-krize nebyly realizovány, mají 
abonenti minulého semestru tento semestr zdar-
ma. Nabízíme též předplatné jako dárkový balíček.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
– přihlášky od poloviny září

Ve spolupráci s Českou zemědělskou univer-
zitou v Praze otvíráme další ročník virtuálního 
univerzitního studia. Téma semestru: Rituály ev-
ropských královských rodů, 6 přednášek celkem 
za 300 Kč – dvakrát měsíčně v pondělí od 10.00. 
První přednáška je 5. října od 10.00. Pouze pro 
důchodce. Více informací v knihovně a na www.
knihovnadobris.cz.

ANGLIČTINA I PRO SENIORY – od středy 2. 9.
Kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokro-
čilé pravidelně ve středu odpoledne. Lektorku 
Jarmilu si naši studenti chválí již několik let, ceny 
mírné! Přihlášky a více informací v knihovně.

JÓGA S DÁŠOU – od středy 9. 9.
Cvičte pro zdravé tělo i mysl s Dášou Berkovou. 
Přihlášky a informace na tel. čísle 732 360 253.

ŠACHOVÝ KROUŽEK pokračuje a vítá nové 
zájemce. Hlaste se v knihovně.

A poslední důležitá říjnová informace:
Ve středu 28. 10. je knihovna zavřena!

A na závěr prosba:
DOBŘÍŠSKÉ POVĚSTI – UMĚLECKÝ KOMIKS

obr.: K. Jerie: Svatý Ta-
deáš čte dobříšské po-
věsti 
Místní pověsti v po-
dání Karla Jerieho, 
jednoho z nejlepších 
českých komiksových 
autorů, zaujmou děti 
i dospělé. Prosíme, po-
mozte nám je vydat. 
Přispět můžete do sbír-
kové kasičky v knihov-

ně, v potravinách Bedřich či 
COOP, na sbírkový účet č. 
115-9851610297/0100 nebo 
jednoduše načtením tohoto 
QR kódu. Děkujeme!

Milí čtenáři, přejeme vám hravý a zdravý říjen 
a  těšíme se na vás šestkrát v týdnu – kromě 
čtvrtka a státního svátku...

Romana Bodorová

Na pořadu zazní skladby od C. Monteverdi-
ho, T.  L. de Victoria, Z. Lukáše, E. Whitacra, 
F. Mendelssohna-Bartholdyho, W. A. Mozarta 
a G. F. Händela.
Vstupné dobrovolné.
Prosíme o respektování hygienických nařízení 
platných v den konání koncertu.

Piccolo coro & Piccola orchestra je komorní smí-
šený sbor a smyčcový orchestr působící v Praze. 
Soubor v současné době tvoří 38 členů, podle 
potřeb jednotlivých projektů však spolupracuje 
s řadou hostujících sólistů a instrumentalistů. 
Od svého založení v roce 1996 uspořádal již 

stovky vystoupení v Čechách 
i v zahraničí.
Dramaturgie koncertů Picco-
lo coro & Piccola orchestra se 
snaží posluchačům zprostřed-
kovat zajímavé skladby všech 
hudebních epoch a  mnoha 
žánrů. Ve svém repertoáru tak 
mají oba ansámbly pestrou 
škálu děl od komorních (vokál-
ních, instrumentálních či vo-
kálně-instrumentálních) až po 
velkolepá romantická oratoria. 
Výrazné procento repertoáru 
Piccolo coro & Piccola orches-

tra tvoří hudba 20. a 21. století. Mnoho skladeb 
soubor připravil pro premiérová provedení, 
zvláště pro Katedru skladby HAMU, pro sdruže-
ní Přítomnost a pro Český rozhlas (mj. Statuae 
Kuksenses R. Rejška, Síla myšlenky E. Douši nebo 
Requiem in c E. Horáka). V roce 2009 byl ansámbl 
iniciátorem a  organizátorem světové premiéry 
Requiem Jana Hanuše.
Z mezinárodní soutěže Praga cantat 2016 si 
sbor přivezl pohár pro vítěze kategorie komor-
ních smíšených sborů, zvláštní cenu poroty za 
interpretaci skladby J. Nováka a cenu Nadace 
Bohuslava Martinů.

Ivo Kylar

Pozvánka na slavnostní 
pochod na Čtyřmezí 
2020

Přijměte pozvání a pojďte s námi už po sedmé 
na Čtyřmezí. Tradiční slavnostní průvod čtyř 
obcí se uskuteční ve středu 28. 10. 2020, tedy 
v  den státního svátku vzniku samostatného 
československého státu. Z Dobříše se na cestu 
vypravíme v 9.00 hod. přímo od radnice města, 
a samozřejmě s městským praporem. 
Na místě Čtyřmezí, které se nachází v bodě sty-
ku čtyř katastrálních území (obcí Buková U Pří-
bramě, Dobříš, Hostomice a Rosovice), v místě 
zvaném Kuchyňka – sedlo, se jako vždy účastní-
ci akce mohou těšit na malé pohoštění, hudbu, 
ale hlavně na příjemné setkání.
Pěší trasa povede jako vždy z Mírového náměstí 
přes sanatorium a dále po turistické žluté znač-
ce (délka cca 15 km tam a zpět). Pro ty, kteří 
chtějí zvolit lehčí procházku, nabízíme možnost 
z parkoviště pod Studeným vrchem po červené 
turistické značce (délka cca 6 km tam a zpět). 

Zpracováno redakcí

Sdružení pro obnovu varhan v kostele  
Nejsv. Trojice v Dobříši
Sdružení pro obnovu dobříšských varhan zve na další benefiční koncert pořádaný 
18. října 2020 od 19.00 v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Koncert pod názvem 
NAPŘÍČ STALETÍMI provede komorní smíšený sbor a smyčcový orchestr PICCOLO 
CORO & PICCOLA ORCHESTRA.
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Ze zámku a podzámčí…

Určitě si mnozí z vás již nově zrekonstruovaný 
francouzský park prošli, ostatní mají tu možnost 
ještě do konce října. Otevřeno je denně kromě 
pondělí od 8.00 do 17.00. Také v říjnu jsme pro 
vás připravili o sobotách a nedělích komento-
vané vycházky francouzským parkem s prů-
vodcem. Pro informace o časech jednotlivých 
vycházek sledujte, prosím, naše webové strán-
ky, které pravidelně aktualizujeme. A do 18. října 
máte ještě možnost zhlédnout velmi navštěvo-
vanou výstavu soch a obrazů Oty Janečka
v Galerii JCM. Otevřena je denně kromě pondělí 
8.00–16.00, jednotné vstupné je 40 Kč / os. 
V návaznosti na nařízení Ministerstva zdravot-
nictví jsou od 10. září návštěvníci povinni mít 
v interiérech zakryté dýchací cesty. Děkujeme 
vám, že při prohlídkách, v prostorách prodejen, 
pokladen a v dalších interiérech nosíte roušku. 
Další informace o kulturních akcích, které se 
budou na dobříšském zámku konat na podzim 
a v zimě, a také otevírací dobu naleznete na na-
šich webových stránkách v sekci Otevírací doba.

Roboti na Čapkově Strži
Cesta do hlubin robotovy duše, nová výstava Památníku Karla Čapka, připomíná 
100 let slova robot ve hře R.U.R. Začínal v ní herec Spencer Tracy, v televizi běžela 
už před 82 lety!     

CESTA 
DO HLUBIN 
ROBOTOVY 
DUŠE

duben - říjen
úterý-neděle: 9-12, 12:30-17
listopad - březen
pondělí-pátek: 9-12, 12:30-16

Stará Huť 120, 262 02 Stará Huť

Nová výstava v Památníku Karla Čapka připomíná (nejen) 100 let 
světového úspěchu českého slova robot a divadelní hry R.U.R.

26. 9. 2020—28. 2. 2021

„V letošním roce chceme poukázat na úlohu 
architektury i urbanismu ve společnosti, ať už 
se to týká životního prostředí a udržitelnosti 
rozvoje, funkčnosti veřejných staveb a pro-
storů nebo proměn jednotlivých lokalit jak 
po společenské stránce, tak z hlediska archi-
tektury,“ vysvětluje zakladatelka a ředitelka 
Dne architektury, architektka Marcela Stein-
bachová. 
Ve Středočeském kraji se k festivalu Den architek-
tury zapojí přes dvě desítky měst a obcí. 
V Dobříši se s námi můžete vydat na dvě komen-
tované procházky městem.

DOBŘÍŠÍ KROK ZA KROKEM
sobota 3. 10. – odchod na procházku ve 
14.00 hod. (sraz před radnicí – hlavní vchod)
Průvodkyně Iva Petřinová, autorka Hravého prů-
vodce Prahou (oceněn Zlatou stuhou za ilustra-
ce), vás hravě provede naším městem a určitě 
vám o Dobříši řekne něco, co jste nevěděli, ať 
už jste tu „náplava“, nebo starousedlík. Tempo 
procházky bude samozřejmě přizpůsobeno 
i  dětem či seniorům. Připojit se k nám může 
kdokoliv a v jakémkoli věku. Vítány jsou kočárky 
i vychovaní pejsci! 

ŽIDOVSKÁ DOBŘÍŠ
neděle 4. 10. – odchod na procházku ve 14.00 
hod. (sraz před radnicí – hlavní vchod)

Žili tu po generace, významně ovlivnili život ve 
městě – a tak málo po nich zbylo... Lepší než pla-
kat, je nezapomenout. Zapálený znalec místní 
historie, autor již dvou desítek knih o minulosti 
města a okolí Petr Kadlec vám o dobříšských ži-
dovských památkách poví vše, i to, na co jste se 
kdy báli zeptat. Petra se ale bát nemusíte! 

Akci v našem městě spolupořádá Měst-
ská knihovna Dobříš a účast na procház-
kách je zcela zdarma. Více informací na tel.: 
318 522 561 nebo 777 299 044.
Den architektury nabízí i program pro děti 
a  první český architektonický fi lmový festival 
Film a architektura, jenž letos po deváté přinese 
na plátna kin zejména zahraniční snímky věno-
vané architektuře a urbanismu. Kompletní pro-
gram je k dispozici na www.denarchitektury.cz 
a www.fi lmarchitektura.cz.

Silvie Marková (redakcí upraveno)

Zámek Dobříš

www.zamekdobris.cz
tel.: 318 521 240
info@zamekdobris.cz

Pokladna a prohlídkové okruhy
září–červen út–ne 8.00–16.30
červenec–srpen út–ne 9.00–17.30

Francouzský park
duben, květen, červen, září, říjen
 út–ne 8.00–16.30
červenec–srpen po–ne 9.00–18.00
listopad–březen uzavřen

PŘIPRAVUJEME
3. 10. Cena města Dobříše
1. 6. – 18. 10. Výstava soch a obrazů 
Oty Janečka v Galerii JCM
1. 11. – 30. 12. Výstava obrazů Ivany 
Kostkové v Galerii JCM
12. 12. Vánoční trhy na nádvoří zámku 

Festival Den architektury v říjnu zamíří i do Dobříše
Moderní architektura i historické skvosty, budovy známé i stojící v pozadí pozor-
nosti, ale i celé osady a čtvrti se stanou od 1. do 7. října cílem 10. ročníku festivalu 
Den architektury. Pestrý program, který nabízí přes 300 akcí ve více jak stovce měst 
a obcí v Česku i na Slovensku, zve na místa veřejnosti běžně nepřístupná nebo je 
představuje v nových souvislostech. 

V roce 1920, podobně jako dnes, svírala svět 
pandemie. Za časů španělské chřipky, před-
chůdkyně koronaviru, napsal třicetiletý Karel 
Čapek sci-fi  drama R.U.R., neboli Rossum´s Uni-
versal Robots. Jeho umělé bytosti hubící lidstvo 
vzbudily pozornost i daleko za hranicemi. České 
slovo robot vymyšlené Karlovým bratrem Jose-
fem Čapkem zdomácnělo v řadě jazyků. Diva-
delní hra R.U.R. slavila úspěchy i na Broadwayi, 
kde v ní začínal student herectví Spencer Tracy. 
V Anglii zase odstartovala kariéru oscarového 
herce Sira Michaela Caina, stala se první diva-
delní hrou v rozhlasovém vysílání BBC a britská 
televize ji odvysílala už v únoru 1938, jako první 
sci-fi  na světě! A víte, co o R.U.R. soudil otec zá-
konů robotiky Isaac Asimov, který přišel na svět 
ve stejném roce jako ono české drama? 
To a mnohé další zajímavosti se dozvíte na vý-
stavě „Cesta do hlubin robotovy duše“, která je 
v Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše 
k vidění až do 28. února 2021. Dospělé návštěv-
níky jistě zaujmou různá knižní vydání a pla-
kátky, včetně exotických edic. Virtuální fi gurka 
robota z 20. let přes dotykovou obrazovku vy-
zkouší děti, co vědí o robotice.
Na památku si můžete koupit třeba hodnotnou 
stříbrnou medaili ke 100 letům R.U.R. (v hoto-

vosti za 1590 Kč), samotná divadelní hra je na 
Čapkově Strži k mání v kapesním vydání nebo 
ke stažení do mobilu.

Více na www.capek-karel-pamatnik.cz
nebo www.facebook.com/PamatnikKarlaCapka

Město Dobříš, 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, 

tel.: 318 533 311, 
www.mestodobris.cz,

e-mail: epodatelna@mestodobris.cz
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Děkujeme za Dobříšskou osmičku 2020
Běh města Dobříše s názvem Dobříšská osmička, který se uskutečnil na začátku 
září v anglickém zámeckém parku, přilákal stovky běžců a nesl se v té správné spor-
tovní atmosféře.

Na start běžeckého závodu se postavili malí i velcí závodníci a opravdu všichni si užívali krás-
né počasí i příjemné běžecké tratě parkem. Na Dobříšskou osmičku přišli jak rekreační, tak 
profesionální běžci a desítky diváků, kteří jejich sportovní výkony podporovali pokřiky i po-
tleskem. Hlavního závodu na 8 km, který odstartovali jeho hlavní organizátoři, se účastnilo 
celkem 99 běžců.

Největší DÍK za tuto akci patří jejímu iniciátorovi a moderátorovi, kterým byl Filip Kahoun, a Michalo-
vi Cibochovi s jeho týmem ze Sportovní akademie Dobříš, kteří velkou část organizace závodu vzali 
na sebe. Poděkování patří také pánům z Brdského poháru, kteří jako vždy zajistili veškerou techniku 
a měření času jednotlivých závodníků, a také VHS Dobříš, která obstarala občerstvení a pitný režim 
pro závodníky. Poděkování si zaslouží i všichni dobrovolníci, kteří se na akci podíleli.
Těšíme se na všechny opět za rok!

Zpracováno redakcí

Tanec jsou skrytá slova 
Přijď taky objevit kouzlo tance s Double 
Cookies. Často přemýšlím a pokládám si otázky, 
co to vlastně TEN TANEC je? Zjednodušeně: Ta-
nec je pro nás přirozeným pohybem a zároveň 
společenskou zábavou. Tančíme kdekoliv, na 
oslavách, na diskotékách nebo dokonce doma 
u plotny, když něco kuchtíme. Pohyb na hudbu 
je nám tak přirozený, že už od malička s  námi 
nejrůznější zvuky hýbou sem a tam. Tanec je 
hodně propojený s barevností hudby a  bez ní 
by asi neexistoval. Hudba nám připomíná tlukot 
lidského srdce, už jako plod v maminčině bříšku 
můžeme vnímat tenhle zvuk a cítit v něm první 
rytmiku. Hudba nám určuje pravidelnost, která 
je důležitá, a to nejenom v tanečním pohybu, 
ale i v životě. Rytmus je důležitý ve všem, co dě-
láme, vidíme ho všude kolem sebe. Máme jisto-
tu, že po jaru přijde zase léto a po létu podzim 
a pak i zima. Hudba k nám mluví a říká nám, co 
vlastně máme dělat, jak se pohybovat, jak se cí-
tit. My starší trochu moc řešíme naše okolí a po-
hledy ostatních. Na chvíli bychom měli na  své 
okolí zapomenout a nechat se unášet na vlně 
hudby. 

Určitě bychom si ale neměli plést tanec se 
sportem. Sice nám při něm vzniká lepší fyzická 
kondice, ale určitě to není stejný pohyb jako při 
sportu. Svědčí o tom i to, že tanec necvičíme, 
ale tančíme. Tanec je vlastně takové opravdo-
vé vyjádření beze slov. Tanec ale pro každého 
může znamenat něco jiného. Neměli bychom se 
tím svazovat, ale nechat to plynout. Tančit, kde 
chceme a jak chceme. Zahodit soudy ostatních 
a na chvíli zapomenout na všechen ten shon ko-
lem sebe .

Jestli máš chuť, tak to s námi přijď zkusit. 
Dobříšské Double Cookies vítá děti už od prv-
ních tříd až po ty nejstarší. Hodiny s lektorkou 
Maki jsou každé pondělí. Lekce pro začátečníky 
ve věku 6–11 let začínáme v 16.00 hod., pro star-
ší začátečníky 11–16 let začínáme v 17.00 hod. 
a pro pokročilé v 18.00 hod. Více informací na 
www.doublecookies.cz/kurzy-podle-mest/dob-
ris.  

Za Double Cookies Julie Hejná 
(upraveno redakcí)

Během září jsme v orlovně zahájili již 17. se-
zonu a pro děti od 3 měsíců věku jsme ote-
vřeli mnoho sportovních kurzů. 
Pokud mají děti čas a chuť, mohou se stále 
přidat do našich kurzů i během října, kdy si 
mohou přijít vyzkoušet první lekci k nám 
do orlovny zcela ZDARMA! Nabízíme širo-
kou škálu tanečních, gymnastických a vše-
stranných kurzů pro holky a kluky. Již v říjnu 
se naše závodní týmy chystají na odloženou 
závodní sezónu, kterou odstartují první říjno-
vý víkend v Praze.

Novinky ze studia: Naše studio má od září novou 
provozní manažerku Hedviku Kloudovou, která již 
působí v orlovně řadu let jako lektorka dospělých 
kurzů. Přejeme jí, aby se jí s námi líbilo a aby zaží-
vala pocit, že vlastně ani do práce nechodí.
Pokud se chcete v této nelehké době odreago-
vat a přijít na jiné myšlenky, zveme vás na listo-
padový relaxační víkend s wellness a jógou 
v resortu Knížecí Rybník u Tábora. 
Podrobné informace naleznete na našich inter-
netových stránkách www.aerobikdobris.cz 
a také na oficiálním facebooku studia.

Vyzkoušejte zdarma dětské kurzy v Aerobik studiu 
Orel Dobříš!



DOBŘÍŠSKÉ LISTY | 21SPORTSPORT

Tanečníci září nejen v září
Příprava a práce TK Sokol Carola Dobříš na sou-
středění přinesla medaile. Po náročném letním 
soustředění tanečníci vyrazili zkontrolovat svou 
práci a úsilí 12. 9. 2020 na taneční soutěž o Chva-
letický pohár:
V kategorii E STT Honzíkovi s Terkou chyběl 
jeden jediný křížek z 21 možných na postup 
do finále. Kuba s Alčou poprvé postoupili, a to 
rovnou až do finále, kde chybělo málo, aby se 
postavili na bednu, skončili na 4. místě. Tomáš 
s  Luckou na své první soutěži byli suverénní 
a  vyhráli všechna kola i tance a získali zlatou 
medaili.
Zlepšující výkony potvrdili i Maty s Dorkou, na 
své třetí soutěži v kategorii D STT postoupili po-
prvé až do finále, kde obsadili krásné 6. místo.
V latinsko-amerických tancích si naši vedli ná-
sledovně: Honzík s Terkou zabojovali a postup 

do dalšího kola potvrdil jejich zlepšení, protan-
covali se do semifinále. Tomáš s Luckou a Maty 
s Dorkou postoupili do finále, kde jim však chy-
bělo trošku štěstí. Vyrovnanost této kategorie 
byla obrovská – o prvním, druhém a třetím mís-
tě rozhodla jedna jediná známka. Tomáš a Lucka 
si tak odváželi domů stříbro a Maty s Dorkou 
bronz.
Všem tanečníkům moc gratuluji. Poděkování 
patří i rodičům za podporu a vytvoření nádher-
né atmosféry a Radkovi Chmelovi za fotodoku-
mentaci.
Tanečníci se nyní pilně připravují na dva vrcholy 
letošního roku, kterými jsou MČR Hobby dance 
ve Stt a Lat tancích 28. 10. v Pardubicích, kterého 
se zúčastní poprvé, a MČR formací 31. 10. v Chru-
dimi, kde chtějí zazářit s novou choreografií.

Za T. J. Sokol Dobříš Stanislav Jílek

Sokol Dobříš 
Vzpomínka na prázdniny
V srpnu proběhly dva turnusy letního dětské-
ho tábora na Častoboři. V prvním turnusu děti 
zachraňovaly svět společně s hrdiny Avengers, 
v druhém týdnu se vydaly na Verneovu výpravu. 
Oba turnusy se vydařily, děti i vedoucí si tábory 
náramně užili. Tímto děkujeme všem báječným 
dětem a skvělým vedoucím za krásné dva týdny 
prázdnin.

Co se událo v září
Sokol se v září zapojil hned do několika pro-
jektů – Dobří(š) v pohybu, Zažij město jinak, 
Sokol spolu v pohybu, Evropský týden sportu 
a BeActive Night. V rámci těchto akcí proběhl 
týden otevřených dveří, výzva s názvem Tradič-
ní hry z Česka a minisoutěže pro děti. S akcemi 
nekončíme… 3. října za příznivého počasí pořá-
dáme od 14.30 tradiční Drakiádu nad rybníkem 
Bzdinka, kam srdečně zveme všechny děti i do-
spělé.

Za T. J. Sokol Dobříš Gita Otavová

Co se dělo v září na tenisových kurtech V Lipkách
Po skončení turnaje Mistrovství České republi-
ky v tenise starších žákyň bylo možné o prvním 
víkendu měsíce září vidět nejlepší hráče České 
republiky na celostátním turnaji mladších žáků 
kategorie A. Na úvod turnaje proběhla páteční 
kvalifikace a od soboty do úterý pak probíhala 
hlavní soutěž. Vítězem turnaje se stal žebříčkově 
druhý nejlepší hráč ČR – Matouš Čepelík z LTK 
Liberec. 

Další víkend patřil turnaji starších žáků, kde 
se ve  skvělém světle ukázal hráč TenisCentra 
Dobříš – Tomáš Krejčí, který prošel turnajem 
bez ztráty setu a stal se jeho vítězem. Součas-
ně s tímto turnajem probíhali další dva turnaje 
– Memoriál Milana Vondruse, kterého se účastní 
amatérští hráči našeho klubu a celostátní tur-
naj babytenisu. Turnaje pro nejmenší tenisty se 
účastnilo 24 hráčů, kteří byli rozlosováni do sku-
pin, z nichž postupoval pouze vítěz. Na druhém 
místě ve skupině se umístila dobříšská hráčka 
Danielka Michálková, a tím ze skupiny do hlavní 
soutěže nepostoupila. Chuť si ale spravila v tur-
naji útěchy, kde skončila na krásném 3. místě. 
Druhým hráčem babytenisu je Max Trojan, kte-
rý se v tomto termínu zúčastnil MČR družstev 
babytenisu v Prostějově, kde s týmem TK Zdice 
obsadil skvělé 7. místo. 
Závěrečnou akcí v našem klubu bude turnaj 
mladších žáků kategorie B, kterého se účastní 
Tomáš Krejčí, který bude bojovat o 1. místo v ce-
lostátním žebříčku v ročníku 2009. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem hrá-
čům TenisCentra Dobříš za jejich reprezentaci 
na turnajích v letní sezóně. 

Za TenisCentrum Dobříš Eliška Beranová 

MFK Dobříš: Zveme 
vás na hřiště V Lipkách 
v souhrnu minulých týdnů
Po koronavirové pauze se konečně rozjely mi-
strovské fotbalové soutěže. Dobříšští fanoušci 
byli natěšení, o čemž svědčí vyšší návštěvy na 
první zápasy. Natěšení byli i hráči, hrající zadar-
mo čtvrtou nejvyšší soutěž. 
„Ano, přesně tak tomu je a bude! Alespoň do té 
doby, dokud budu v klubu já a současné vede-
ní. Připadá mi, jako kdyby nám nikdo nevěřil, že 
tomu tak opravdu je,“ říká předseda klubu Mar-
tin Hemr. „Do sportu moc peněz neteče. My jsme 
pod správou města  Dobříš přímo závislí na gran-
tovém řízení. Máme v úmyslu se domluvit s vede-
ním města o vyšší, respektive větší podpoře na 
příští roky.“

Áčko mužů odehrálo čtyři zápasy. V prvním 
utkání jsme, trochu se štěstím, vybojovali ví-
tězství na penalty se silným soupeřem z Ne-
ratovic (0:0, na p. 4:3). Ve druhém zápase jsme 
sice předvedli lepší výkon, přesto jsme prohráli 
v Praze na Aritmě (0:2). 

pokračování na straně 22
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MFK Dobříš: Zveme vás na hřiště V Lipkách 
v souhrnu minulých týdnů
pokračování ze strany 21
Ve třetím utkání jsme získali tři body proti muž-
stvu z Brandýsa nad Labem, kdy po našem dvou-
gólovém vedení soupeř sice vyrovnal, ale přece 
jen jsme vybojovali vítězství (4:2). V dalším utká-
ní jsme však s týmem z České Lípy prohráli, když 
jsme tentokráte sice stáhli dvoubrankovou ztrá-
tu, ale ve druhé půli jsme již na soupeře nestačili 
(2:6). Naši hráči se ale budou dál snažit o udržení 
v soutěži, již popáté za sebou.
B-tým mužů v I.B třídě získal zatím 50 % 
bodů, když dokázal doma porazit Daleké Duš-
níky 3:1 a sedlčanské béčko 5:0, prohrál v Čer-
nolicích 3:4 a doma s mužstvem z Rožmitálu 2:6. 
Velkou radost nám dělá mládež. Šéftrenér 
mládeže Pavel Foltýn říká: „V Dobříši působí 
v  MFK všechny mládežnické kategorie. Věřím, že 
díky tomu, se nám povede provázat jednotlivé 
kategorie a v budoucnu budeme na úrovni žáků 
a  dorostu hrát pravidelně například krajský pře-
bor, což je pro výstup hráčů z dorostu třeba.“
Dorostenci, hrající krajskou I.A třídu, zatím 
získali plný počet bodů a jsou na prvním místě 
své soutěže.
Radost nám dělají, nejen svými výsledky, ale 
i velkým počtem hráčů, žáci. Působí zde pět 

týmů. I starší žáci zatím vyhráli všechna svá 
utkání v krajském přeboru, jednu porážku zatím 
zaznamenali hráči hrající I.A třídu. Mladší žáci 
v krajské soutěži jsou na 50 % bodů a jejich vý-
kon stoupá. Výborně se vede i B a C-tým v okres-
ní soutěži. Obě mužstva zatím, až na jednu remí-
zu, vyhrála všechna utkání. Zde se nám vyplácí 
spolupráce s oddílem Sokola Rosovice. 
„V kategorii přípravek se daří spolupráce s part-
nerstvím Slavie Praha. Týmy se zúčastňují soutěží 
pořádaných tímto velkoklubem. V poslední době 
nám velice pomohlo vybavení (tréninkové a vy-
cházkové věci, míče, batohy atd.), které jsme od 
Slavie zdarma obdrželi. Jsem rád, že do práce se 
zapojují častěji i rodiče dětí. Stále však přibíráme 
i další zájemce z řad rodičů,“ říká šéftrenér mláde-
že Pavel Foltýn. V těchto kategoriích nejsou až 
tak důležité výsledky, jako to, aby kluky (a také 
holky) fotbal bavil a vyrostli z nich zdraví lidé, 
a pokud zůstanou u fotbalu, i dobří fotbalisté.

Na závěr mého příspěvku bych rád pozval naše 
příznivce na další zápasy všech týmů. Jejich pře-
hled naleznete v Dobříšských listech i na vývěs-
ce klubu na Komenského náměstí.

Radim Weber

Co ti dala do života fotbalová kariéra a na co 
nejraději vzpomínáš? 
Díky fotbalu jsem poznal spoustu zajímavých 
lidí, podíval se na spoustu míst a hlavně zís-
kal přátele na celý život. Nejraději vzpomínám 
na období, kdy jsem jako hodně mladý začal 
hrát pravidelně 1. A třídu pod trenérem Frai-
tem v  Novém Kníně. Výborná parta, výborný 
tým, úroveň soutěže byla dříve mnohem kva-
litnější, než je dnes, na domácí zápasy chodilo 
několik stovek fanoušků, to jsou hezké vzpo-
mínky.

V oddílu MFK Dobříš působí dvanáct mlá-
dežnických mužstev – jeden tým dorostu, 
pět týmů žáků, čtyři přípravky a dvě předpří-
pravky. To je na Dobříš velké množství hráčů. 
Jak probíhá spolupráce s partnerským klu-
bem SK Slavia Praha? Co je na tvé práci nej-
náročnější? 
Jsme rádi, že v současné době máme, kromě 
dorostu, všechny kategorie po ročnících. Proto 
je nyní na MFK tolik mládežnických kategorií. 
Věřím, že díky tomu, se nám povede provázat 
jednotlivé kategorie a v budoucnu budeme na 
úrovni žáků a dorostu hrát pravidelně například 
krajský přebor, což je pro výstup hráčů z doros-
tu třeba. Spolupráce v rámci partnerství se Slá-
vií Praha je pro nás obrovským přínosem. Naše 
přípravkové kategorie se zúčastnily a znovu se 
budou pravidelně účastnit společných turnajů. 
Proběhlo interní školení trenérů jak v Praze, tak 
v Dobříši, a bude probíhat i nadále, naše mládež 
má možnost konfrontace se Slávií v rámci přá-
telských zápasů. Došlo také na dlouhodobější 

zkoušku našeho hráče ve Slávii U15 a cesta pro 
další je otevřena. V poslední době nám velice 
pomohlo vybavení (tréninkové a vycházkové 
věci, míče, batohy atd.), které jsme od Slávie 
zdarma obdrželi. Tímto jsme schopni kvalitně 
vybavit několik kategorií. Činnost pro MFK ne-
vnímám jako práci, pohybuji se okolo fotbalu 
a dělám to rád.

Důležitou činností v práci s mládeží je i spo-
lupráce s rodiči. Jak probíhá a je dostatek ro-
dičů, kteří se zapojili do práce s fotbalovou 
mládeží? 
Komunikace s rodiči je samozřejmě velmi dů-
ležitá, někdy složitá, ale měli bychom mít na 
paměti, že máme společný záměr, to je kvalitní 
vedení jejich dětí a vytvoření pozitivní atmosfé-
ry. Je několik rodičů, kteří se trenérsky do cho-

Program zápasů  
MFK Dobříš – říjen
Muži A
 3. 10. sobota 15.00 Most-Souš – MFK Dobříš
 10. 10. sobota 15.00 MFK Dobříš – Rakovník
 17. 10. sobota 14.30 SK Č. Brod – MFK Dobříš
 24. 10. sobota 14.30 MFK Dobříš – FK Ostrov
 1. 11. neděle 10.15 Praha – MFK Dobříš

Muži B
 4. 10. neděle 16.00 SK Petrovice – MFK Dobříš B
 11. 10. neděle 16.00 MFK Dobříš B – FK Lety
 18. 10. neděle 15.30 Cerhovice – MFK Dobříš B
 25. 10. neděle 14.30 
  MFK Dobříš B – Nová Ves p. Pleší
 31. 10. sobota 14.00 Čisovice – MFK Dobříš B

Dorost
 10. 10. sobota 10.00 MFK Dobříš – Hradištko
 24. 10. sobota 10.00 MFK Dobříš – Bohutín 

Žáci starší (mladší) KP
 17. 10. sobota 10.15 (11.55) 
  MFK Dobříš – Cem.-Un. Beroun
 28. 10. středa 10.15 (11.55) 
  MFK Dobříš – FK Král. Dvůr
 31. 10. sobota 10.15 (11.55) 
  MFK Dobříš – SK Hořovice

Žáci (I.A)
 4. 10. neděle 10.15 MFK Dobříš – FK Rudná 
 18. 10. neděle 10.15 MFK Dobříš – Loděnice
 1. 11. neděle 10.15 
  MFK Dobříš – Kazín-Mokropsy

Žáci B
 4. 10. neděle 13.30 MFK Dobříš B – Stará Huť 
 1. 11. neděle 11.30 
  MFK Dobříš B – Nová Ves p. Pleší

Žáci C (hř. Rosovice)
 28. 10. středa 14.00 MFK Dobříš C – Počepice
 1. 11. neděle 14.00 MFK Dobříš – Sedlčany 

Změna programu vyhrazena. 
Sledujte vývěsku na Komenského náměstí 
a stránky: www.mfkdobris.cz.
Přijďte povzbudit naše hráče! 
Děkujeme za podporu!

du jednotlivých kategorií zapojili, jiní pomáhají 
s administrativou. Za to jim patří velký dík. Sa-
mozřejmě bychom ale potřebovali takovýchto 
nadšenců ještě víc, především u těch nejmen-
ších.
O své fotbalové kariéře ses zmínil v úvodu 
rozhovoru. Teď bychom rádi znali tvá přání 
a cíle v tvé trenérské činnosti.
Můj cíl v trenérské činnosti je nyní spojený s MFK.  
Cílem bylo a je vytvořit širokou mládežnickou 
základnu. To se zatím daří. Na to bych chtěl na-
vázat a především zkvalitnit tréninkový proces. 
To souvisí se vzděláváním trenérů, kdy proběhla 
řada školení a ukázkových tréninků, s čímž mi 
jsou naši trenéři nápomocní. Ale jde o nekončící 
proces, kdy se rozhodně nevyplácí uspokojení. 
Do budoucna bych si přál, aby celá naše mládež, 
ne pouze některé kategorie, byla více konkuren-
ceschopná za hranicemi okresu, na úrovni kraje 
a dále.

Děkuji za rozhovor, Radim Weber

Pavel Foltýn: Činnost pro MFK nevnímám jako práci, 
dělám to rád
Pavel Foltýn působí v MFK Dobříš jako šéftrenér mládeže. Svou fotbalovou kariéru 
prožil ponejvíce v mužstvu FK Nový Knín. Krátce hrál i v Dobříši. 
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Podbrdská výstava se vyvedla 
Podbrdská výstava drobného zvířectva pořádaná Základní organizací Českého sva-
zu chovatelů Dobříš, která se konala už po čtyřicáté šesté, byla letos opět o symbo-
lický (i skutečný) chlup lepší než ty předchozí. 

„Především díky opětovné podpoře města Dobříš jsme mohli prezentovat zvířata v dalších nových vý-
stavních klecích. Rovněž díky aktivitě našich členů byl pro návštěvníky připraven atraktivní doprovodný 
program včetně živé hudby z produkce populární dechovky Karla Čiháka a spol. Pro chvíle odpočinku 
a zároveň doplnění energie bylo pro návštěvníky tradičně zajištěno občerstvení s využitím příjemného 
posezení, tentokrát u zcela nového zahradního nábytku,“ říká jednatel spolku Radek Skůra.

Cenu diváků v králíkářské odbornosti 
si odvezl králík zakrslý zaječí mladé chovatelky 

Terezy Brožkové

Pohár za nejlepšího holuba výstavy převzal z rukou předsedy spolku Kamila Jungera 
dlouholetý chovatel a význačný holubář Antonín Hejna (vpravo) 

Psí útulek Dobříš
Přijďte si vybrat kamaráda na celý život. 

Tito pejsci na vás čekají v psím útulku Dobříš 
v  areálu MFK – V Lipkách 1021. Můžete přijít 
denně (pracovní dny, víkendy, svátky) po telefo-
nické domluvě na tel. č. 724 077 264 a někte-
rého z nich vyvenčit, pohladit, případně si ho 
po procházce, důkladném zvážení a podepsání 
adopční smlouvy také adoptovat. 

Velké poděkování patří tedy MěÚ Dobříš, ale 
i všem sponzorům a spolupracovníkům, kteří 
pomohli jak fi nančně, tak i věcně či podáním 
pomocné ruky. Dík patří spřátelené ZO ČSCH 
Suchomasty za již tradiční sobotní ukázky krá-
ličího hopu, chovatelům za předvedená zvířata, 
hostům za návštěvu a hezkému počasí za to, že 
bylo takové, jaké bylo . 

V rámci bodované výstavy bylo k vidění ke stov-
ce králíků, značné množství hrabavé i vodní 
drůbeže a holubů. Mimo bodovanou výstavu 
návštěvníci obdivovali exotické ptactvo, křeč-
ky, činčily, fretky i další zvířata. Poháry putovaly 
do Jinců, Velké Chuchle, Mníšku pod Brdy, Hos-
tomic taktéž pod Brdy, Čisovic a Prahy, některé 
samozřejmě zůstaly i „doma“. 

pokračování na straně 24

Baron a Bessi, 10 let, kerryblue teriér Brit, 9 let, kříženec německého ovčáka

Aron, 3 roky, kříženec

July a Bety, 4 roky, kříženky rotvajlera 
a pitbulteriéra

Rex, 11 let, kříženec německého ovčáka Zeus, 4 roky, kříženec pitbulteriéra 

Fred, 3 roky, kříženec stafordšírského bulteriéraAlan, 3 roky, kříženec labradora
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Paní doktorko, s čím 
se na Vás mohou 
lidé obrátit?
Mohou se na mne 
obrátit rodiny, které 
se v domácím pro-
středí starají o něko-
ho blízkého, kdo je 
například po nároč-
né operaci nebo se 
jeho zdravotní stav 

dlouhodobě nelepší či zhoršuje. Klientem může 
být třeba rodina, která se rozhoduje o tom, zda 
se zvládne postarat o dědečka, který je po moz-
kové mrtvici. Nemají dostatek informací o dia-
gnóze a netuší, jak se jeho zdravotní stav může 
do budoucna vyvíjet. Nebo naopak mají infor-
mací mnoho a potřebují si je utřídit. 
Jak může konzultace s Vámi rodinám pomoci?
Nejprve musím říci, že moje role je poradenská, 
konzultační. Nezastupuji ošetřujícího praktic-
kého nebo odborného lékaře, ale působím jako 
taková spojka mezi odbornou, medicínskou péčí 
a laickou péčí rodiny. Mohu pečujícím například 
vysvětlit, co se píše v lékařské zprávě tak, aby 

tomu rozuměli. V každodenní práci lékařů, a to 
znám sama ze své praxe, zbývá na rozhovor s pa-
cienty a jejich rodinnými příslušníky jen velmi 
málo času. Tady se jim mohu věnovat dostatečně 
dlouho tak, aby si byli jisti, že jsme na všechny je-
jich důležité otázky společně odpověděli.

Lidé někdy lékařům nedůvěřují a mají do-
jem, že by toho pro ně mohli udělat více, 
nebo si myslí, že by měli zvolit jiný postup.
Ano, s tím se v praxi také často setkávám. Navíc 
pečující rodina bude vždycky přemýšlet o tom, 
jestli nelze například pro uzdravení nemocného 
otce vyzkoušet ještě další možnosti. K tomu je 
dobré znát nejen zdravotní stav člověka, o kte-
rého rodina pečuje, ale také celkovou situaci 
rodiny. Nemohu předpisovat jiné léky nebo vy-
šetření, to přísluší ošetřujícímu lékaři, ale mohu 
rodině – je-li to vhodné – navrhnout ještě další 
možnosti, jak postupovat. Je pak na nich, jestli 
je využijí či je prodiskutují s ošetřujícím lékařem. 
Mohu také pečující podpořit v tom, aby se ne-
báli zeptat se lékařů na to, co potřebují vědět.
Mají si lidé na konzultaci s Vámi něco připra-
vit, třeba přinést lékařské zprávy?

V nových, atraktivních 
prostorech, které jsou 
však stále na původní 
adrese, se konají nové 
kroužky, které jste si 
stihli oblíbit: Malý ku-
til, Elektrotechnický 
kroužek, Angličtina 
pro děti, Bejčkoviny, 
Němčina pro začá-
tečníky a další. Nové 
prostory ale sluší také 
dlouholetým kurzům, 
které se plní každý rok 
velmi rychle: Taneční 
kurz, Keramika pro 
děti, Hravé tvoření 
dětí s rodiči, Tvořivá výtvarka a další.
Již brzy budou spuštěny také kurzy Angličti-
na pro nejmenší, Španělština pro nejmenší 
a  Tvořivé šití s Veronikou. Neváhejte s regist-
rací! Na kroužky s volnou kapacitou je možné se 
registrovat v  rámci zkušební hodiny, v takovém 
případě nás kontaktujte na telefonu 608 906 559.
Rádi bychom vám také představili Podzimní 
příměstský tábor, který se bude konat v době  

29.–30.  10. 2020. Tábor bude plný hravých her 
a zábavy – a případné sychravé počasí nám to roz-
hodně nezkazí, protože máme připraveno i mno-
ho skvělých deskových her. Více informací bude již 
brzy na našem FB: www.facebook.com/dobrisek.
Chceme poděkovat všem, kdo i v této nelehké 
době přichází k nám do Rodinného centra Dob-
říšek. Vážíme si vaší podpory a věříme, že brzy 
bude lépe .

Podbrdskou výstavu navštívilo i mnoho dětí, které 
přijely jako mladí vystavovatelé i návštěvníci akce

Podbrdská výstava 
se vyvedla 
pokračování ze strany 23
Velký ohlas zaznamenala soutěž o Cenu diváků, 
která letos na Podbrdské výstavě proběhla his-
toricky zcela poprvé. Diváci sami mohli rozho-
dovat o tom, kdo stane na stupních vítězů. Titul 
Holub sympaťák získal český stavák modrý sed-
latý chovatele Miloslava Hejny, titulem Miss drů-
bež se pyšní husa pomořanská chovatele Lubo-
še Hájka a titul Králík sympaťák si odvezl králík 
zakrslý zaječí mladé chovatelky Terezy Brožko-
vé. Cenu diváků mimo dané odbornosti vyhrála 
fretka mladé chovatelky Terezy Brožkové. 

Na příšťoroční výstavu chystáme už nyní opět 
něco nového. Zájemci o členství v ZO ČSCH 
Dobříš jsou samozřejmě vítáni, bližší informa-
ce je možno získat u předsedy spolku Kamila 
Jungera na telefonním čísle 732 332 903.

Michaela Brožková

Centrum pro komunitní práci střední Čechy (CPKP) poskytuje poradenské a další 
služby rodinám, které dlouhodobě pečují o své nemocné blízké nebo o děti se zdra-
votním postižením. Kontaktní místo v Dobříši nově nabízí možnost konzultovat zdra-
votní stav nemocného člena rodiny s praktickou lékařkou a internistkou MUDr. Evou 
Kašparovou.

Přesně tak, lékařská zpráva mi velmi usnadní 
porozumění a posouzení konkrétní situace 
nemocného i jeho rodiny. Dozvím se z ní, jak 
se nemoc vyvíjí, jaké léky pacient užívá, jaké 
léčebné postupy zabraly a které naopak ne-
fungují. Pacient i jeho rodina někdy potřebují 
slyšet druhý názor nebo se ujistit v tom, že zvo-
lený postup lékařů je ten správný. 

Kdy a kde konzultace s Vámi probíhají? Jak se 
mohou lidé na konzultace objednat?
Osobní konzultace probíhají vždy v pondělí 
v kontaktním místě v Dobříši, v jiné dny případ-
ně telefonicky či e-mailem. Ve výjimečných pří-
padech je možné domluvit konzultaci v domá-
cím prostředí. Poradenství je zdarma. Konzultaci 
je vždy nutné předem domluvit s koordinátor-
kami pomoci:
Monika Bártová, tel.: 606 418 406, 
e-mail: monika.bartova@cpkp.cz  
Petra Štěpová, tel.: 773 661 130, 
e-mail: petra.stepova@cpkp.cz.

Poradenství je hrazené z projektu „Pečovat a žít 
doma je normální 2 – podpora neformálních pe-
čovatelů na Berounsku, Dobříšsku a Hořovicku“, 
č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010755, který je 
financován z ESF prostřednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost. Projekt realizuje od 
ledna 2020 do června 2022 Centrum pro komu-
nitní práci střední Čechy (CPKP).

Za CPKP rozhovor vedla Petra Klvačová

Pečujete o nemocného člena rodiny? Využijte možnost konzultací s lékařkou 
Evou Kašparovou

Rodinné centrum Dobříšek zahájilo nový semestr 
v novém kabátu!
Učebna, ve které se odehrává většina kurzů a kroužků, získala nový prostor, který 
je větší, světlejší a příjemnější. Proto bychom chtěli poděkovat především zaměst-
nancům, kteří ve svém volnu pomáhali se stěhováním a malováním, dobrovolníkům, 
organizaci ETELA za příspěvek na vybavení a  Pastoračnímu centru sv. Tomáše 
za podporu. Přijďte se na nové prostory podívat!
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Neplýtváme, pomáháme si
Vážení spoluobčané, 
pokud máte doma přebytky trvanlivých potra-
vin, prosím, nic nevyhazujte. Můžete je předat 
sociálním pracovnicím v DOMĚ NAD VODOU 
(Pražská 271, Dobříš) vždy první týden v mě-
síci mezi 8.00 a 15.00 až do konce roku.
Potraviny budou poskytnuty jednotlivcům i ro-
dinám v Dobříši a v okolí, kteří je opravdu potře-
bují. Potravinová pomoc se vydává pravidel-
ně, každé úterý od 12.00 do 14.00. Zájemci se 
nemusejí hlásit předem.
S poděkováním, 

Noemi Trojanová, Charita Starý Knín

Společenská kronika
Blahopřání

Dne 26. října 2020 oslaví 
významné životní jubi-
leum, krásných 80 let, 
naše milovaná maminka, 
manželka a babička, paní 
Marie Honzíková z  Dob-
říše.

Hodně zdraví, štěstí 
a lásky. To ti ze srdce přeje 

manžel Oldřich a dcery Jitka a Iveta s rodinami.

Vzpomínky
Sluníčko vychází, měsíček 
bledne, vzpomínáme na 
tebe v noci i ve dne. 
Dne 5. října 2020 to bude 
10 let, kdy nás navždy 
opustil manžel, tatínek 
a dědeček Karel Bártík 
z  Dobříše. Kdo jste ho 
měli rádi, tak vzpomeňte 
s námi. 

Vzpomíná manželka Marie, dcery Jana, 
Lenka a syn Vašek s rodinou.

Dne 22. října 2020 tomu 
je rok, kdy nás navždy 
opustil pro všechny vždy 
obětavý pan Pavel Máša.

S láskou vzpomíná 
družka Alena s rodinou 

a kamarádi.

Na jednu stranu dětem říkáme, aby netrávily 
svůj čas tolik u počítačů, televizí a mobilních te-
lefonů a na stranu druhou jim budeme vyčítat, 
když se baví venku s kamarády? Vzpomeňme si 
na doby, kdy jsme my byli dětmi a svůj čas trávili 
hlavně venku. Běhali jsme, hráli si, křičeli a zpí-
vali, dokud se nezačalo stmívat a rodiče nás ne-
volali k večeři. Taky na to tak rádi vzpomínáte?
V Dobříši máme to štěstí, že žijeme na malém 
městě, a míst, kde si mohou děti hrát, tady 
máme celkem dost. Někde najdeme děti menší, 
jinde spíše starší mládež, která si k hraní míčo-

vých her pustí třeba i rádio. Právě hluk a hudba 
některým našim spoluobčanům vadí a často 
anonymně telefonují na linku MP Dobříš s ozná-
mením a požadavkem, aby se s tím něco uděla-
lo. Na každé zavolání oznamující třeba i hlučné 
děti dobříšští strážníci reagují.
„Nikdy jsme v takovémto případě na místě ne-
shledali porušování zákona. To, že si děti na hřiš-
tích hrají, není nic protiprávního, a i když si pustí 
hudbu, tak se také nejedná o nic, za co bychom je 
měli nějak trestat,“ říká strážmistryně Alena Ko-
vaříková z MP Dobříš. Děti, které si na hřištích 
hrají, jsou navíc podle strážníků MP Dobříš vždy 
slušné a na jejich žádost nemají problém hudbu 
ztišit tak, aby to nevadilo lidem v okolí. 
Za všechny rodiče, děti i další občany tedy prosí-
me, nezlobte se pro dětský smích a křik. Bydlíme 
sice na malém městě, ale i sem určitá míra hluku 
patří. Dětský křik je přirozený a není snad lepší 
mít hřiště plná dětí a života, než sice klid a ticho, 
ale opuštěné prolézačky a prázdná sportovní 
hřiště? Děkujeme za vaše pochopení.

Redakce DL

„My, co nejsme na ‚Fejsbuku‘ a volili jsme Pro Dobříš“
Paní Kahounová ve svém příspěvku v minulém čísle DL vyjádřila přesně názor řady občanů k rozdě-
lování grantů i ke složení dnešní samosprávy. Rád bych se vyjádřil i k odpovědi pana starosty a paní 
Dagmar Mášové.
Základní organizace ČZS v Dobříši již dva roky nedostala z grantového fondu města ani korunu. 
Asi nejsme vhodní pro dotaci, protože v Dobříši fungujeme pouze 58 let a v roce 2018 jsme v říjnu 
vymoštovali pro občany města a okolí milion litrů moštu. Pořádáme výstavy, zájezdy, vzdělávací 
a kulturní akce pro naše občany. V roce 2015 jsme vybudovali novou pálenici z vlastních prostředků. 
Pro  minulá vedení města jsme byli jednoznačně na překážku jejich záměrům. Již třicet jedna let 
uplynulo od založení poslední zahrádkové osady a my potřebujeme nové členy. Bez nové osady to 
však nejde. Dokonce máme v územním plánu, proti všem základním rozvojovým a strategickým plá-
nům města, striktní zákaz budování nových zahrádkových osad a kolonií. Když jsme v souladu se zá-
konem (v rozporu s územním plánem) zahájili budování nové osady, skončilo to pokutou, odstraně-
ním stavby oplocení a pro naši organizaci ztrátou 160 tis. Kč. Takhle si vedení města představovalo 
rozvoj volnočasových aktivit pro zahrádkáře. A jenom malá poznámka na okraj. Ani ve vyhlášeném 
„grantu“ ani v „zásadách“ se nikde nepíše, na co nejsou grantové prostředky určeny.

Ing. Karel Vítek, CSc., předseda ZO ČZS Dobříš 

Reakce na příspěvek Ing. Karla Vítka, CSc.
Pro letošní rok nebylo možné z grantového fondu uspokojit všechny žádosti. Objem požadavků dvakrát 
převyšoval částku peněz, která se rozdělovala. Činnost zahrádkářů je chvályhodná a věříme, že řadě ob-
čanů našeho města přináší radost. Roky existence ani miliony litrů moštu nijak nezpochybňujeme. Ne-
dáváme je však do přímé souvislosti s nárokem na podporu ze strany města. Navíc za služby moštování 
občané platí za každý litr. Zahrádkáři opakovaně žádali v grantovém řízení města o příspěvek na opravu 
moštárny. Jedná se o investiční projekt, a to není v souladu s pravidly pro přidělování grantů. Pozemek 
č. 3423, na kterém stojí budova moštárny a palírny bez čísla popisného, je v majetku zahrádkářů. Hos-
podaří na svém. Město nepřispívá soukromým subjektům na investice, jako jsou opravy domů.
Na co lze prostředky z grantového fondu použít, je stanoveno v dokumentu „Zásady pro poskytování 
programových dotací z Grantového fondu města Dobříše“, který platí od roku 2016. Doslova: „Granty 
jsou poskytovány výhradně na neinvestiční výdaje související s realizací projektů.“ (část IV., odst. 2). V září 
letošního roku byla zastupitelstvem schválena nová pravidla, která platí pro rok 2021. I zde je stejná 
věta obsažena (čl. 8, odst. 5).
Záměr vybudovat novou zahrádkářkou osadu nad rybníkem Bzdinka byl diskutován opakovaně na 
mnoha schůzích rady i zastupitelstva. Požadovaná změna územního plánu nebyla nikdy zastupiteli 
podpořena. Oplocení, postavené bez příslušného povolení, v rozporu s územním plánem a stanovis-
ky dotčených orgánů, nařídil stavební úřad odstranit, stejně jako postupuje i při jiných „černých stav-
bách“. Proti rozhodnutí stavebního úřadu je možné využít opravné prostředky, což jste i učinili. Ani 
nadřízené správní orgány neshledaly v postupu úřadu pochybení a jeho kroky potvrdily. Zákony platí 
pro každého, rozvoj volnočasových aktivit nevyjímaje.

Dagmar Mášová, Pavel Svoboda

Smích a křik na dětská hřiště patří, co myslíte?
Nejen strážníci Městské policie Dobříš řeší stížnosti na děti, které si hrají na hřišti 
a nejsou u toho potichu. Některým občanům žijícím právě v blízkosti takových míst 
vadí, že si tady děti hrají a jsou příliš „hlučné“. Většinou se ale ukazuje, že problém 
není v chování dětí, ale v netoleranci nás dospělých…
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Most přes Pilský potok je prohlášen za kulturní 
památku
Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové 
péče vydalo dne 4. 9. 2020 oficiální rozhodnutí, ve kterém prohlásilo most přes  
Pilský potok v Dobříši za kulturní památku. Petici za záchranu mostu inicioval 
Okrašlovací spolek města Dobříše. Na přelomu roku ji podepsalo téměř 600 signa-
tářů a dne 27. 1. 2020 ji podpořilo také Zastupitelstvo města Dobříše. 

K tomuto rozhodnutí dospělo ministerstvo na základě podnětu od Ing. Pavla Vermacha, 
Ph.D., v němž mimo jiné zní: „Tzv. ‚Karlův most v Dobříši‘ je památkou, která významně dokladuje 
tvůrčí schopnosti a práci člověka v oboru mostní stavitelství (pro jejich hodnoty umělecké a technic-
ké) a dokladuje též citlivý přístup k začlenění technické stavby v krajině. Svým řešením je ojedinělou 
miniaturní replikou Karlova mostu v Praze. Současně má přímý vztah k místně významné historické 
události.“
Ministerstvo kultury podnět vyhodnotilo a zahájilo správní řízení o prohlášení předmětné-
ho mostu za kulturní památku. K podnětu a tomuto záměru se kladně vyjádřil Městský úřad 
Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby a dále také Krajský úřad Stře-
dočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, který doporučil posoudit technické možnosti 
zachování mostu na základě dalších posudků. Dále bylo posuzováno také stanovisko Národního 
památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, které ve svém 
dopise prohlášení předmětného mostu za kulturní památku také doporučilo. V rámci řízení se 
dále vyjádřila komise Ministerstva kultury pro hodnocení návrhů na prohlášení nemovitých 
věcí za kulturní památku a žádostí na zrušení prohlášení nemovitých věcí za kulturní památ-
ku, která prohlášení předmětného mostu za kulturní památku doporučila. Jako důvod uvedla:  
„Komise doporučuje prohlášení mostu za kulturní památku, neboť v rámci dobové mostní produkce 
30. let 19. století představuje svým architektonickým a konstrukčním řešením stavbu velmi hodnot-
nou. Mostní pilíře s výraznými břity ledolamů, klenební oblouky a odtokové žlaby z pečlivě opracova-
ného tesaného kamene, se výrazně pohledově uplatňují. Při budoucí památkové obnově bude vhodné 
nahradit novodobě zábradlí historičtějším řešením, k němuž existují obrazové podklady.“
Na základě seznámení se všemi podklady se k celé věci písemně vyjádřil také zástupce Krajské 
správy a údržby silnic Středočeského kraje, který mimo jiné uvedl, že most je ve velmi špatném 
stavebním stavu, konstrukce mostu byla před více než dvaceti lety nevhodně opatřena torkreto-
vou omítkou, která měla za následek uzavření konstrukce a nemožnost jejího vysychání. V případě 
prohlášení mostu za kulturní památku by pak bylo nutné jeho opravu pojmout formou skloubení 
původních konzervativních technologií s moderními řešeními s dochováním historických částí. 
K účasti na celém řízení bylo přizváno také Povodí Vltavy, které možnost osobního seznámení 
se s podklady nevyužilo, ale v dopise uvedlo, že k prohlášení mostu za kulturní památku nemá 
připomínky. 
Ministerstvo kultury během hodnocení pečlivě zvažovalo všechny podklady a stanoviska, 
než rozhodlo o vydání konečného prohlášení, že most přes Pilský potok, se stává kulturní 
památkou. 
Během řízení bylo zjištěno, že předmětný most překlenuje Pilský potok v místě hlavní silnice, kte-
rá historicky spojovala Prahu s Pasovem. Most měl v době svého vzniku kromě dopravní funk-
ce i funkci reprezentativní, neboť byl postaven před východním vstupem do města Dobříš, kde 
dosud stojí monumentální barokní zámek s parkem, na který navazovalo barokní a krajinářsky 
komponované okolí. Na tuto kompozici citlivě navázala i „pasovská“ cesta s alejí, na které byl most 
umístěn. Most tak v rámci urbanismu města Dobříš a jeho nejbližšího okolí zaujímá jedinečné 
postavení a má význačnou urbanistickou hodnotu. Je také dokladem stavebního vývoje Dobříše 
a jeho historického urbanismu. Zároveň se jedná o poslední dochovaný kamenný historický most 
v Dobříši.

Dále bylo v řízení zjištěno, že až do 2. polovi-
ny 20. století byl most zachován v autentické 
podobě. V té době byl jeho původní vzhled 
narušen nahrazením plné parapetní zídky be-
tonovými sloupky a později ocelovými trubka-
mi. Rovněž socha sv. Jana Nepomuckého, která 
byla součástí parapetní zídky mostu a most 
zdobila, se do současnosti na místě nedocho-
vala. Ministerstvo kultury připouští, že tyto 
negativní stavební zásahy snížily památkovou 
hodnotu mostu. Nicméně dodává, že nikoliv 
natolik zásadně, aby tato skutečnost bránila 
prohlášení mostu za kulturní památku. Vyso-
ké památkové hodnoty stále vykazuje jeho do 
současnosti dochovaná hlavní část – vlastní 
mostní stavba s kvalitní kamennou konstrukcí.
Z architektonického hlediska se jedná o klasi-
cistní most s kvalitní, pevnou a pokročilou kon-
strukcí, odpovídající inundačním mostům. Kva-
litně konstrukčnímu řešení odpovídá vyzdění 
pilířových zdí a jejich břitových čel z přesných 
kamenných kvádrů i čelních oblouků z  přes-
ných klenáků. 
Ve svém oficiálním vyjádření pak Minister-
stvo kultury závěrem konstatuje, že most 
přes Pilský potok v k. ú. Dobříš je kvalitním 
příkladem mostního klasicistního stavitel-
ství 1. poloviny 19. století. Svým umístě-
ním, charakterem, historickou, technickou 
i urbanistickou hodnotou a zachovanými 
stavebními konstrukcemi splňuje podmín-
ky pro prohlášení věci za kulturní památku 
se smyslu ustanovení § 2 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči ve znění poz-
dějších předpisů.

Zpracováno redakcí 
Zdroj: Prohlášení mostu za kulturní památku 

Ministerstva kultury
 /sp. zn. MK-S 11856/2019 OPP)

Zdroj foto: Petr Kadlec 
https://okraslovaci-spolek-dobris.webnode.cz

Pohled na most se sochou sv. Jana Nepomuckého 
od severozápadu. Zdroj: archiv P. Kadlece
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Josef Balabán se narodil 5. června 1894 na há-
jovně Obora u Dobříše. Pocházel z lesnické ro-
diny hajného Matěje Balabána. Po přestěhování 
do Sestrouně u Sedlčan získal základní vzdělá-
ní v letech 1905–1908 právě zde v měšťanské 
škole v Sedlčanech. Následně se vyučil strojním 
zámečníkem a v  roce 1914 nastoupil u firmy 
Stross jako kreslič a nástrojař (tato firma dodnes 
v Sedlčanech existuje).

První světová válka
26. října 1914 byl odveden do rakousko-uherské 
armády v Písku, v jejíchž řadách následně v led-
nu 1915 odjel na ruskou frontu. Již 3. dubna 
1915 byl zajat a umístěn do internačního tábo-
ra Kašíra nedaleko Moskvy a poté v Tule. Ještě 
téhož roku se přihlásil do vznikajících českoslo-
venských legií. Po absolvování poddůstojnické 
školy byl od listopadu 1917 zařazen k muniční-
mu parku 1. baterie. V jejích řadách se zúčastnil 
bitev u Lipjag či Buzuluku.

První republika
Po návratu do nově vzniklého Československa 
22. dubna 1920 se stal již v hodnosti poručíka 

Vzpomínka na hrdinu Josefa Balabána z Dobříše
Generálmajor i. m. Josef Balabán byl legionář, československý voják, příslušník  
odbojové organizace Obrana národa a její zpravodajsko-sabotážní skupiny známé 
jako Tři králové.

příslušníkem československé armády, kde na-
stoupil jako velitel 2. oddílu 1. dělostřeleckého 
pluku Jana Žižky z Trocnova v Praze. 1. listopadu 
1921 byl povýšen na nadporučíka a přesně dva 
roky poté, 1. listopadu 1923, se stal velitelem 
1. baterie. Ještě v prosinci téhož roku byl pový-
šen na kapitána. V roce 1926 byl pak 2. prosin-
ce povýšen na štábního kapitána. 15. září 1929 
byl povolán k dělostřeleckému oddělení mini-
sterstva národní obrany. Rok nato, 7. listopadu 
1930, byl povýšen na majora. Od 1. května 1934 
do září 1936 působil jako velitel oddílu 1. dělo-
střeleckého pluku, kde byl 1. července 1936 po-
výšen na podplukovníka.
Od 15. září 1936 byl jmenován přednostou 
osobní skupiny na ministerstvu národní obrany.

Druhá republika a okupace
Poté, co vstoupila v platnost mnichovská do-
hoda a Československo přišlo o své pohraniční 
oblasti, začal s dalšími důstojníky připravovat 
plán na vytvoření podzemní armády. Okleště-
né Československo se stále více dostávalo pod 
vliv nacistického Německa a Balabán předví-
dal, že obsazení zbytku republiky je jen otáz-
kou času.
Po okupaci Čech a Moravy nacistickým Němec-
kem a zřízení protektorátu pracoval na Minister-
stvu národní obrany a zároveň se stal se členem 
užšího vedení Obrany národa. 

pokračování na straně 28

O snaze tohoto pána jsem nic nevěděl, pro-
tože jsem netušil, že hrob tohoto spisovatele 
byl úředním rozhodnutím zařazen ke zrušení. 
Uběhlo pět let a v době příprav knihy, která po-
pisuje dobu, kdy na dobříšském zámku sídlil Do-
mov spisovatelů, jsem se začal zajímat i o osudy 
těch spisovatelů, kterým se Dobříš natolik zalíbi-
la, že zde chtěli i spočinout. 
Šel jsem se tedy na hrob podívat, a jaké bylo mé 
překvapení, když jsem zjistil i já, že pomník již 
dávno není na svém místě a místo upraveného 
hrobu jsem viděl pouze místo které označoval 
vzrostlý keř. Zašel jsem tedy na správu hrobů, 
kde mě naštěstí ujistili, že se o hrob sice deset 
let nikdo nestará, ale samotné místo prozatím 
nebylo nabídnuto k pronajmutí. Je však za pět 
minut dvanáct. 

Jan Martinec (roz. Martin Reach)
Bylo by zde však na místě říci, kdo byl Martin 
Reach, který psal pod uměleckým jménem Jan 
Martinec. Narodil se 7. 12. 1915 v pražské česko-
-židovské  rodině, a byl tedy po otci Čechem a Ži-
dem zároveň. Již před válkou se zapojil do diva-
delní činnosti a pracoval hlavně jako režisér.
Krizi předválečné republiky prožil jako voják, 
a to hlavně v krizovém roce 1938. V březnu 1939 
odešel do civilu. Bylo ovšem jasné, že v protek-
torátu nemůže zůstat, a tak se rozhodl se svou 
snoubenkou Annou emigrovat na palubě turec-
ké lodi do Palestiny. Tato loď nakonec převážela 
skoro 3 000 židovských uprchlíků z celé ohrože-
né Evropy. V Palestině jej za jeho spíše ateistický 
přístup považovali za německého špiona, a tak 
jak říkal, musel nejdříve šest měsíců trávit v za-
držovacím táboře, protože byl židem. Když jej 
propustili, tentokrát ho vsadili do vězení, proto-
že jej Britové považovali zase za Němce. Po dvou 
letech, tedy v roce 1942, konečně mohl vstoupit 
do našich jednotek a v rámci 200. protiletadlo-
vého pluku bránil nebe nad Tobrukem. Poté se 
s celou jednotkou přesunul do Anglie a zde byl 
zařazen do řad obrněné brigády na pozici radis-
ty a mířiče tanku. S úspěchem se mu podařilo 
přežít nasazení brigády u francouzského města 
Dunkerk. 
Po válce v rámci euforie vstoupil do komunis-
tické strany, ale ani to ho nakonec na začátku 
padesátých let neuchránilo jako žida a západ-

ního vojáka před perzekucí úřadu. Nakonec byl 
v 2. polovině 50. let rehabilitován a v 60. letech 
se mohl aktivně podílet na rozvoji generačních 
divadel, takzvaných divadel malých forem, kam 
patřila divadla Semafor a Rokoko. 
Po těžkém úrazu v roce 1969 odešel do invalidní-
ho důchodu, ale nadále se věnoval psaní. Po roce 
1973 se dostal za svůj životopisný román „Ba-
stard“ na index zakázaných autorů. Jeho kniha 
se totiž opovážila vyprávět pravdu. Věnuje se v ní 
své anabázi v Palestině, službě v našich jednot-
kách a hlavně kruté realitě poválečné Prahy, což 
byl v normalizačním Československu zase těžký 
přečin. Později mohl pracovat, alespoň jako dra-
matik v Československém rozhlase, pro který psal 
rozhlasové hry. V roce 1972 zemřela jeho manžel-
ka Anička, jež si také Dobříš zamilovala, a proto ji 
nechal pohřbít na místním hřbitově.  
Vedle již zmíněné knihy „Bastard“ napsal i velmi 
oceňovanou knihu „Potkal Kohn Rabinoviče, 
židovské anekdotické mikropovídky“. Přestože 
byla tato kniha přeložena i do německého ja-
zyka, i tak musela zmizet ze všech knihoven do 
trezoru.  Jeho knihy tak směly znovu vycházet až 
po roce 1990, kdy znovu vyšla i kniha Bastard. 
Začal opět psát, ale jeho poslední kniha „Nej-
lepší dramatik je život“ vyšla nakonec až 9 let 
po jeho smrti. V této knize se poslední kapitola 
jmenuje Dobříš, protože kniha je nedokončená. 
Už ji nestačil dopsat, zemřel v roce 1995 a jeho 
posledním přáním bylo, aby byl pochován ve 
své milované Dobříši vedle své milované ženy. 
Bohužel po roce 2005 se vesměs o hrob nikdo 
nestaral a postupně chátral. 
Mou snahou bude tento hrob válečného vete-
rána a spisovatele zachránit, k čemuž už jsem 
podnikl určité kroky, a vyzval současnou měst-
skou radu k nápravě křivd z minulosti. Zároveň 
chci zajistit, aby se místo dostalo do chráněných 
hrobů. 

Petr Kadlec

Spisovatel Jan Martinec, osobnost z dobříšského 
hřbitova
Vážíme si osobností? Tak začíná dopis adresovaný vedení města Dobříše v r. 2015, 
kterým začal pan Jiří Nohovec z Plzně svou žádost o to, aby se město, potažmo 
tehdejší rada města, pokusilo zachránit hrob českého spisovatele Jana Martince 
(vlastním jménem Martin Reach). 
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Vzpomínka na hrdinu Josefa  
Balabána z Dobříše
pokračování ze strany 27
Do skupiny později pojmenované jako Tři krá-
lové patřili kromě Balabána podplukovník Josef 
Mašín a štábní kapitán Václav Morávek.
Skupina Tři králové se pod Balabánovým 
vedením podílela na diverzní činnosti. Vr-
cholem jejich akce byly bombové atentáty 
v Berlíně.

Zatčení a poprava
Z obavy před infiltrací gestapa do největší od-
bojové organizace „Ústřední vedení odboje 
domácího“ i kvůli neshodám s některými před-
staviteli domácího odboje uvedl do provozu 
vlastní vysílačku známou pod krycím názvem 
Sparta II. Při jedné z konspirativních schůzek 
s  bývalými armádními rotmistry (tzv. Prstýnká-
ři), mezi nimiž mělo gestapo svého konfidenta 

Antonína Nerada, byl 22. dubna 1941 po krátké 
přestřelce dopaden a zatčen.
Po příchodu R. Heydricha 27. září 1941 byl Jo-
sef Balabán stanným soudem odsouzen k trestu 
smrti. Dne 3. října 1941 byl v Praze-Ruzyni po-
praven.

Pamětní deska velitele odbojové skupiny 
Tři králové Josefa Balabána byla slavnostně 
odhalena na místě zatčení ve Studentské uli-
ci v Praze 6. Vedení města Dobříše nyní jedná 
s rodinou Colloredo-Mannsfeld o umístění 
pamětní desky také na rodný dům Josefa 
Balabána v hájovně Obora u Dobříše. Beze-
sporu se totiž jedná o jednu z nejvýznamněj-
ších osobností československého domácího 
protifašistického odboje, jehož památku je 
třeba si připomínat. 

Zpracováno redakcí na základě dopisu,  
který vedení města zaslal pan Karel Klika 

(použitý zdroj: www.wikipedia.org) 

Alois Synek ml. se narodil 23. 5. 1885 ve Staré Huti 
otci stejného jména a matce Cecílii Synkové, roz. 
Hruškové. Otec Alois Synek st. byl kapelníkem de-
chové knížecí hudby železáren. Oba mladší bratři 
Josef a Bohumil se také věnovali hudbě. Josef Sy-
nek vyučoval a působil jako kapelník ve Staré Huti. 

Bohumil Synek byl v letech 1950 až 1965 řádným 
členem orchestru Slovenského Národního divadla 
v Bratislavě. Prvorozený Alois v letech 1899–1905 
studoval na pražské konzervatoři hru na housle ve 
třídě Štěpána Suchého. Po absolutoriu založil ko-
morní soubor České trio, v pořadí již třetí, respektive 

Houslový virtuos ze Staré Huti
Dobříšsko zrodilo mnoho hudebníků. Málokdy však jejich věhlas přesáhl české  
hranice a jen výjimečně se o nich zmiňoval světový tisk. Jedním z těchto výjimeč-
ných byl rodák ze Staré Huti Alois Synek.

ve třetím složení. Jinými slovy převzal štafetu po 
svém učiteli Štěpánu Suchém, jenž hrál v před-
chozí sestavě Českého tria. Alois Synek společně 
s klavíristou Františkem Veselským a violoncellis-
tou Karlem Kopeckým koncertovali v roce 1906 
v Londýně, v Paříži, v severoitalských městech i ve 
Frankfurtu nad Mohanem. Pochopitelně České 
trio vystupovalo také ve Vídni, v Praze, v Dobříši 
i v ostatních českých městech. V některých pří-
padech České trio spolupracovalo při koncertech 
tenoristy Władysława Florjanského.
Zde uveďme ohlas na výkony Českého tria v lon-
dýnských novinách „The Times“: Mistr Alois Synek 
ukázal nám ve Wieniawského fantazii „Faust“ 
nejenom svoji ohromnou techniku, nýbrž také 
zvláště vřelý tón, tak že jsme s utajeným dechem 
naslouchali, kterak jeho housle vyprávějí krás-
nou pohádku.
Podobně hodnotily jeho vystoupení i pařížské 
noviny „Le Figaro“: Pan Alois Synek jest reproduk-
tivním umělcem stojícím na umělecké výši, což 
dokázal v přednesu Dvořákova koncertu a moll. 
Ze svého nástroje loudil ideální zvuky, které stří-
davě oslňovaly jak v půvabných kantilénách, tak 
i v obtížných požadavcích technických.
Koncem roku 1906 nastoupil Alois Synek dob-
rovolně k hudbě 73. pěšího pluku, u níž se stal 
sólovým houslistou. České trio však opustil až 
v roce 1908. Poté studoval ve Vídni u věhlasné-
ho prof. Josefa Ševčíka. Následně v letech 1912–
1914 zastával pozici prvního koncertního mistra 
a později druhého kapelníka České filharmonie 
v Praze. Poté působil krátce jako koncertní mi-
str lázeňského orchestru v chorvatské Opatiji. 
Po vypuknutí první světové války byl povolán 
do armády a sloužil u 73. pěšího pluku v Praze. 
V roce 1918 se stal kapelníkem 1. českosloven-
ského dobrovolnického pluku, o rok později byl 
jmenován kapelníkem posádkové hudby Prahy 
1. Službu však nenastoupil a v roce 1921 odešel 
do zálohy. V letech 1924 až 1946 působil jako 
první koncertní mistr v orchestru Národního di-
vadla v Praze. Krátce po odchodu do důchodu 
v Praze dne 20. 2. 1950 zemřel. Během života byl 
třikrát ženat a měl tři syny. Ve chvílích volna vy-
tvořil několik unikátních houslí a údajně i jednu 
violu. České trio znamenalo vrchol jeho kariéry 
houslisty, ale účinkoval i v mnoha dalších těle-
sech – jako například v Pražském triu, ve spolku 
Zvonař, ve spolku Přátelé hudby apod. 

PhDr. Jan Michl, Ph.D.
Depozitář a archiv Muzea města Dobříše
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Zprávy z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva 
obce 
Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo:
– záměr prodeje části pozemku parc.č. 835/1 

o výměře 33 m2;
– koupi části pozemku parc. č. 924 o výměře 

261 m2 spolu s objektem čekárenského pří-
střešku, včetně technických podmínek pro-
deje a závazků dle dopisu Správy železnic, 
státní organizace, ze dne 27. července 2020;

– realizaci úpravy povrchu komunikace od 
křižovatky s ulicí Ladislava Malého k č.p. 116 
a 136 a pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy o dílo se společností Strabag a.s. 
Praha, IČ: 60838744;

– darovací smlouvy na finanční částku vždy ve 
výši 1 000 Kč u příležitosti narození dítěte, 
mezi Obcí Stará Huť a rodiči narozených dětí;

– rozpočtové opatření č. 5/2020 v přednese-
ném znění;

V rámci diskuse starosta oobce informoval 
o harmonogramu instalace sirény na tělocvič-
nu základní školy; dále informoval o navýše-
ní cen za svozové známky TKO firmy Dokas 
s.r.o. Dobříš na rok 2021 o 20 %. V informaci 
o pokračující výstavbě Mateřské školy sdělil, 
že byly zatím navýšeny náklady na výstavbu 
o 1 000 000 Kč z důvodu víceprací, které neby-
ly uvedeny v položkovém rozpočtu. V nejbližší 
době bude vypsáno výběrové řízení na doda-
vatele gastro vybavení, a výběrové řízení na 
vnitřní vybavení MŠ. Informoval i o pokračující 
výstavbě nových šaten TJ Stará Huť, tam byly 
zatím náklady navýšeny o 200 000 Kč; 
Pan Klika upozornil na zvýšený provoz v okolí 
mateřské školy a nebezpečné přecházení dětí 

přes komunikaci u č.p. 137;
Paní Slačíková se dotázala na důvod stažení 
bodu Změna č. 2 Územního plánu Stará Huť 
z  programu zasedání; starosta zdůvodnil tím, 
že návrh na změnu a doplnění změny č. 2 
Územního plánu byl doručen na poslední chví-
li, kdy nebylo dostatek času obdržené návrhy 
projednat; 
Pan Kryml vznesl dotaz na proschlé stromy na 
ulici u jeho nemovitosti; starosta odpověděl, že 
již byl poptán dendrolog na vypracování zna-
leckého posudku na tyto stromy;
Pan Milfait navrhuje v ulici Sportovní instalo-
vat dopravní značky s omezením rychlosti na 
30km/hod. z důvodu většího pohybu dětí při 
sportovních akcích na hřišti. Dále se dotazoval, 
zda má Obec Stará Huť vyhlášku ohledně pořá-
dání ohňostrojů;
Pan Lakomý se dotazoval, zda obec již jednala 
ve věci posílení tlaku vody v lokalitě Nad Strží; 
odpověď starosty, že obec obdržela prostřed-
nictvím VHS Dobříš nabídku dodávky a montá-
že vystrojení ATS Stará Huť. V současné době se 
hledá vhodný pozemek ve vlastnictví obce na 
umístění ATS. Dále vznesl dotaz, zda je možné 
pořídit odklápěcí kontejnery na papír;
Pan Němec dotaz na oprávnění zaplocení po-
zemku v lokalitě Nad Strží v místě dle územní-
ho plánu jako zemědělská plocha;
Paní Rombová měla dotaz, co je obsahem 
změny č. 2 územního plánu; 
Paní Hanušová podala žádost o umístění do-
pravního zrcadla u výjezdu na komunikaci od 
pumpy u bývalé České hospody;

Stavební akce v obci
Hrubá stavba nové mateřské školy za poslední 
dobu nevykazuje příliš změn, práce probíhají 
uvnitř budov. Jsou již dokončeny profese, tedy 
instalace vody, kanalizace, plynu a elektřiny. 

Volby 2020
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 
a  do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky 
se konají
v pátek 2. října 2020 od 14 hod do 22 hod a
v sobotu 3. října 2020 od 8 hod do 14 hod
ve volební místnosti v budově Obecního úřa-
du, Karla Čapka 430, Stará Huť.

V případě konání II. kola voleb do Senátu se 
tyto uskuteční
v pátek 9. října 2020 od 14 hod do 22 hod a
v sobotu 10. října 2020 od 8 hod do 14 hod.
Voliči v tomto případě obdrží hlasovací lístky 
ve volební místnosti ve dnech voleb.

Dotace z Fondu obnovy 
venkova 
Obec obdržela v letošním roce další dotace 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočes-
kého Fondu obnovy venkova, tematické zadá-
ní Obnova venkova, oblast podpory Občanská 
vybavenost, na výměnu střešní krytiny u bu-
dovy čp. 178. Celková investice byla v částce 
405 tis Kč, dotace tvořila 85 %, tedy celkovou 
částku 324 552 Kč.

Základní škola
...tak a máme po prázdninách

Letošní rok 2020 je naladěn na divné vlně. 
Všechny nás ohrožuje COVID-19, musíme dodr-
žovat všechna hygienická i bezpečnostní opat-
ření doporučená ministerstvem zdravotnictví. 
Snažíme se nepodlehnout a zvítězit.
Školní rok 2020/2021 začal za chladného po-
časí v úterý 1. září. Zahájení, přivítání a šerpo-
vání prvňáčků proběhlo před školou za účasti 
zástupců obecního úřadu Staré Huti, rodičů, 

prarodičů a  přátel školy. Prvňáčci se do školy 
velmi těšili a to ještě nevěděli, že na ně čeká cir-
kusová třída s principálem Mrkvičkou, který jim 
bude po celý rok zadávat úkoly ve svém šapito.
Od 4. září 2020 žáci 3. ročníku budou jezdit na 
plavecký výcvik do Příbrami.
9. září se uskutečnily třídní schůzky, aby se ro-
diče včas dozvěděli, jak bude probíhat a co mo-
hou očekávat v tomto školním roce.

15. září 2020 se žáci 4. a 5. ročníků 
zúčastnili preventivního programu 
na téma kyberšikany „Piráti útočí”. 
Tento pořad byl velice zajímavý 
a žáci si sami vyvozovali pravidla 
chování na netu.
Koncem měsíce září proběhnou ve 
třídách volby do žákovského par-
lamentu. Parlament na naši škole 
funguje již několik let a podílí se na 
správném chodu školy.
30. září 2020 navštíví žáci 2.–5. roč-
níku Záchranářský sbor v Příbrami.

Dana Kunrtová
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Zprávičky z mateřské školičky
Nový začátek Mateřské školy Stará Huť

S příchodem 1. září přišel další školní rok a přinesl Mateřské škole ve Staré Huti nový začátek nejen 
příchodem dětí, které započaly docházku, ale také změnou celého pedagogického týmu. Nesmí-
me opomenout, že školka byla po delší dobu pozastavena v chodu z důvodu onemocnění Covid, 
a tak zářijové setkání bylo pro všechny děti tak trochu nové a přineslo jim mnoho změn. Nový 
pedagogický kolektiv se představil rodičům den před zahájením školního roku na informativní 
schůzce a první školní den se věnoval svěřeným žáčkům laskavým přístupem, partnerským vede-
ním a výběrem vhodných aktivit a činností, které dopomáhaly ke snazší adaptaci žáků na před-
školní prostředí.

Paní učitelky navázaly na tradice školky, ale 
jejich poselstvím je také přinést něco inovativ-
ního a progresivního. Hlavním cílem je poskyt-
nout všem dětem kvalitní předškolní vzdělává-
ní probíhající v příjemné, bezpečné, přátelské 
a  tvůrčí atmosféře, kde všichni zúčastnění za-
stávají důležitou funkci a tvoří celek, který při-
spívá k dosažení takové školky, kterou děti mají 
rády, a kde učitelé pracují s radostí a nadšením.
V mateřské škole jsou v tomto školním roce tři 
třídy. V hlavní budově jsou dvě třídy, Sluníčka 
a Srdíčka s kapacitou 47 dětí a v budově bý-
valé školní družiny základní školy se nachází 
třída Pastelky s kapacitou 13 dětí. K této třídě 
patří také zahrada a zahradní nábytek. V hlavní 
budově mateřské školy jsou dvě herny, samo-
statná ložnice a jídelna, kde se stravují i děti ze 
základní školy. Časový harmonogram školní jí-
delny je přizpůsoben tak, aby nedocházelo ke 
střetávání dětí z MŠ a dětí ze ZŠ. Mateřská škola 
nyní nemá k dispozici školní zahradu z důvodu 
stavby nové MŠ a jídelny, která bude zakonče-
na v březnu 2021. Pro pobyt venku je využí-

vána zahrada u budovy bývalé školní družiny 
a hřiště u školy. Děti mají k dispozici sportovní 
náčiní na fl orbal, kroket, fotbal, tenis, badmin-
ton, švihadla, obruče, gumová skákadla, různé 
druhy míčů, odrážedla, houpačky a hračky pro 
spontánní hry dětí.
Děti se vzdělávají dle vzdělávacího programu 
pro předškolní vzdělávání, jehož cílem je při-
způsobit předškolní vzdělávání vývojovým, 
kognitivním, sociálním a emocionálním potře-
bám dětí a tato vývojová specifi ka respektovat 
se zaměřením na prožitkové učení. Důležitým 
cílem pro nás je, připravit dětem dobrý start do 
školy a vést je zajímavými činnostmi k celoži-
votnímu učení. 
Motto naší školky zní „V naší školce každý den, 
hrajeme si s úsměvem". Pro pedagogický tým je 
velmi důležité, aby se děti ve školce cítily šťast-
ně a bezpečně, a to vše s ohledem na jejich 
individualitu. Chceme být školkou, kam děti 
a jejich rodiče chodí rádi.

Za pedagogický tým 
Mgr. Monika Topinková

Starohuťské házenkářky berou na Mistrovství ČR 
starších žákyň pro rok 2020 4. místo
Ve dnech 4.–6. září se ve východočeské Dobruš-
ce konalo Mistrovství České republiky v Národ-
ní házené v kategorii starších žákyň.
Naše děvčata se postupně utkala s týmy SK Stu-
dénka, TJ Přeštice, TJ Sokol Vracov, KNH Litvínov 
a Sokol Dobruška. 
V pátek v odpoledních hodinách nás čekal 
první zápas se soupeřem ze severu Moravy – 
SK Studénkou. Do zápasu jsme vstoupili velmi 
dobře, děvčata byla koncentrovaná hned od 
úvodu zápasu a výsledkem nakonec bylo naše 
zasloužené vítězství v poměru 13:8. 

Setkání s pohádkovou babičkou

Obecní knihovna ve Staré Huti zve na Setkání
s pohádkovou babičkou ve čtvrtek 8.  října 
v 17.00 hod. tentokrát na téma Kamarádi zví-
řátka. Akce se koná v rámci Týdne veřejných 
knihoven pod záštitou Klubu dětských kniho-
ven Svazu knihovníků a informačních pracovní-
ků ČR v Obecní knihovně ve Staré Huti. 

Za obecní knihovnu M. Švehlová 

Místní knihovna ve Staré Huti přijme knihov-
nici/knihovníka. Bližší informace se zájemci 
dozví v kanceláři obecního úřadu, nebo na tel. 
318 522 269.

Blahopřání
V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum pá-
nové Václav Skůček, Lubomír Procházka a Jan 
Vrba. 

Srdečně blahopřejeme!

Poděkování

Děkuji SPOZ a OÚ ve Staré Huti za milou ná-
vštěvu paní Anně Pechanové a Jaroslavě Bře-
zinové, gratulaci a dárek k mým narozeninám.

Cihelková Naděžda 

Děkuji za blahopřání, dárky a květiny k naro-
zeninám. Děkuji členkám SPOZ, kamarádkám 
a  spolucvičenkám za pomoc při oslavách 
mých narozenin. 

Jana Skůčková

Děkuji SPOZ a OÚ ve Staré Huti, jmenovitě 
paní Anně Pechanové a paní Lence Kubátové, 
za gratulaci a dárek k mým narozeninám.

Eva Beinová

Vzpomínka
Dne 10. října 2020 by 
se paní Aloisie Mrázko-
vá dožila 100 let. Kdo 
jste ji znali, vzpomeňte 
s námi na naší mamin-
ku. 

Jana a Jindřiška 
s rodinami

Vítání občánků ve Staré Huti
Dovolte, abych Vám jménem svým a jménem 
celé mojí rodiny poděkoval za nevšední záži-
tek, který jsme měli při přivítání našeho syna 
Jakuba Němce do obce Stará Huť.
Vždy jsem slýchával, že tento ceremoniál, kte-
rý organizuje sdružení SPOZ, je slavnostní. 
Ale to, co jsme zažili, předčilo naše očekávání.  
Zažili jsme obřad, který byl od začátku dopro-
vázen živým zpěvem a hudbou, zažili jsme 
recitaci básniček určených našemu synovi, ale 
také jsme zažili velmi osobní a adresné přivítá-
ní syna a celé naší rodiny.
Musím říci, že celý obřad mne i celou naši rodi-
nu velmi dojal a potěšil. Chtěl bych tímto podě-
kovat paní Jindřišce Němcové, Lence Kubátové, 
Jaroslavě Březinově a Jaroslavě Křížové a celé-
mu sdružení SPOZ za tento nevšední zážitek.

Martin Němec a Petra Mansfeldová s rodinou
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Odešel Pepík Půža
V sobotu 12. 9. 2020, ve věku 84 let, zemřel dlouholetý hráč oddílu české házené Stará Huť Josef 
Půža. Přestože občan Dobříše, byl jedním z posledních žijících členů generace házenkářů, která 
se zasloužila o oživení házené ve Staré Huti v roce 1961. Byl veselé povahy, vždy plný optimismu 
nejen na hřišti, ale i mimo něj.  A i když se prohrávalo, dokázal zvednout v mužstvu náladu a se-
bevědomí. Jako útočník nebyl výrazný střelec, ale zato svými vtipnými „kousky” při utkáních bavil 
nejen sebe, spoluhráče, ale i diváky. Bylo na něm vidět, že se sportem baví, ať to byla házená, kopa-
ná nebo volejbal. I později, už jen jako divák a fanoušek, komentoval trefně a s humorem dění na 
hřišti. Dodnes vzpomínáme na jeho „hadráky”, které vyráběl na fotbálek v tělocvičně, v době zimní 
přípravy. A nezapomenutelné jsou i jeho sportovní historky. V našich myslích a srdcích zůstane 
tím Půžou, kterým se po celý svůj život snažil být. A na takové se nezapomíná. Proto nejen za ty 
házenkáře, co s ním měli čest hrát, ale i za všechny ty, co ho znali, čest jeho památce.

Za oddíl NH Jan Stamberg

Začaly také mistrovské soutěže 
oblastního přeboru. 
Do uzávěrky Zpravodaje jsou známé pouze 
výsledky I. kola, v němž na domácím hřišti po-
razili muži Litvínov 23:22 a starší žáci Podlázky 
22:9.

j.s.

V měsíci říjnu zveme na házenkářské hřiště 
ve Staré Huti na následující utkání:
17. 10. 2020
 9.00 muži TJ Stará Huť KNH Spoje
 10.15 starší žáci TJ Stará Huť KNH Spoje
 10.15 starší žákyně TJ Stará Huť A KNH Spoje
 12.25 mladší žáci TJ Stará Huť KNH Spoje
 13.30 starší žákyně TJ Stará Huť B KNH Spoje
 14.35 koeduci TJ Stará Huť KNH Spoje
18.10.2020
 10.00 dorostenky TJ Stará Huť KNH Spoje
 11.15 ženy TJ Stará Huť KNH Spoje

Ve večerních hodinách pak došlo za poslechu 
české státní hymny na oficiální zahájení celého 
mistrovství.
V sobotu ráno na nás čekal největší favorit to-
hoto turnaje, západočeské družstvo TJ Přeštice. 
Zápas se hrál za vynikající atmosféry, první polo-
čas se nám vcelku vydařil. Ale ve druhém dějství 
soupeř ukázal svoji velkou kvalitu a dokráčel si 
pro celkem pohodové vítezství 23:14. 
V dalším sobotním zápase nás čekal duel se zá-
stupcem jižní Moravy – TJ Sokol Vracov. Od úvo-
du zápasu jsme byli bohužel horším týmem, 
odskočili nám hned na začátku zápasu na rozdíl 
5 branek a to se potom hodně těžko otáčí. I přes 
maximální úsilí děvčat se zápasem ještě něco 
udělat si Vracov zápas zkušeně pohlídal a i díky 
vynikající brankářce vyhrál 16:11.
V posledním sobotním zápase jsme se utkali se 
severočeským Litvínovem. Před zápasem pa-
novalo velmi špatné počasí – zápas začal díky 
bouřce o několik minut později. Na hřišti byla 
k  vidění velká nervozita z obou stran, ale na-
konec jsme potvrdili roli favorita v tomto utká-
ní a  zvítězili 15:10. Ani po dvou dnech bojů 
nebylo ani u  jednoho družstva rozhodnuto 
o jasném umístění a každý nedělní zápas zna-
menal těžký boj o medaile: Přeštice o 1. místo 
s Vracovem a naše děvčata o 3. místo s domácí 
Dobruškou.

V neděli si naše děvčata musela trochu přivstat, 
protože zápas začínal už v 8.00 hodin.
Utkání bylo hned od úvodního hvizdu velmi vy-
hecované, domácí však byli v 1. poločase přesněj-
ší a tak odcházeli do kabin s vedením 11:7. Nic-
méně do 2. poločasu jsme vstoupili skvěle a už po 
5 minutách svítil na ukazateli stav 11 :11. Drama 
pokračovalo až do závěru, kde domácí nakonec 
utrhli vítězství na svoji stranu a zvítězili 17:15.
Naše bojovnice se určitě nemusí za svoje výkony 
stydět, 4. místo je sice trošku hořké, ale věřím, že 
děvčata před sebou mají další roky a další výzvy. 
Mají na čem pracovat, ale hlavně mají na čem 
stavět, je vytvořená skvělá parta, a věřím, že se 
další úspěchy dostaví v dalších letech.
Gratulace k titulu letí do Přeštic, které vyhrálo po 
zajímavém zápase nad Vracovem. Studénka na-
konec obsadila 5. a Litvínov 6. místo.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat 
všem rodičům a fanouškům za podporu přímo 
v  Dobrušce. Sešlo se jich zde opravdu mnoho 
a při utkáních svůj tým mohutně podporovali.
Závěrem je důležité zmínit, že z našich hráček 
byla nejlepší brankářkou turnaje vyhlášena 
Barbora Musilová, dále třetí nejlepší útočnicí 
a  zároveň třetí nejlepší střelkyní turnaje Adéla 
Netscherová. Nejužitečnější hráčkou našeho 
družstva byla vyhlášena Justýna Sedláková.

Filip Fišer, asistent trenéra

Sport – Kopaná
Dospělí 
 4. 10.  SK Tochovice B – TJ Stará Huť  16.00 
10. 10. TJ Sokol Dolní Hbity – TJ St. Huť 16.00 
 17. 10. TJ Stará Huť – TJ Sokol Hvožďany 15.30
 25. 10. SK Litavan Bohutín B – TJ St. Huť 14.00
 31. 10. TJ Stará Huť – TJ Zduchovice 14.00 

Zápasy přípravek hrané ve Staré Huti
Mladší přípravka
 4. 10. TJ St. Huť – SK Spartak Příbram B  10.00
 18. 10. TJ Stará Huť – TJ SK Nová Ves B  10.00

Starší přípravka 
 3. 10. TJ Stará Huť – MFK Dobříš 11.00
 10. 10. TJ Stará Huť – TJ SK Nová Ves  11.00
 24. 10. TJ Stará Huť – TJ Sokol Pičín 11.00
 31. 10. TJ St. Huť – SK Spartak Příbram B 11.00

O body se chceme rvát, soupeři co nejvíc branek 
dát. Proto zveme diváky kouknout se na huťáky.

» dovolené navíc Týden , 
» stravování, závodní 
» Flexi Pass poukázky ,

+  Zaměstnanecké benety – např.:

» MultiSport karta ,
» mimořádné odměny pravidelné ,
» bezúročné půjčky možnost .

Při plnění pracovních úkolů budete mimo jiné doprovázet pacienty 
k vyšetření, na rehabilitaci, pomáhat pacientům s osobní hygienou, 
stravováním, dále také upravovat, mýt a dezinkovat lůžka pacientů 
apod.

+ postačuje základní vzdělání K přijetí .

+ Pokud nemáte sanitářský kurz, přijmeme Vás na pracovní pozici 
pomocného pracovníka ve zdravotnictví a Vaši účast v sanitářském kurzu 
zajistíme na naše náklady (po dobu, kdy budete absolvovat kurz – cca 
5 týdnů, budete dostávat ). plnou náhradu mzdy

+ mzda 23 500 Kč Nástupní  včetně nenárokových mzdových příplatků.
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Praha

Areál 
obalovny

Kytín

Dobříš

D4 

exit

exit

21

21

Dispečink 602 364 639

Expedice 602 727 028

Otevírací doba:
Po-Pá 7:00-15:30
So   8:00-12:00

obchod@kamenzbraslav.cz

Chouzavá 206, 252 10 Voznice (8 km od Dobříše)

Dodávky čerstvého betonu včetně dopravy 
a uložení čerpadlem

BETONÁRNA KYTÍN



česká restaurace 

U tří statkářů

Creperie U tří statkářů, nám. Svobody 2, Dobříš
tel.: 733 747 234, e-mail: creperie@utristatkaru.cz

Nabízíme slané, sladké palačinky, 

dezerty, mléčné koktejly, domácí 

limonády a výbornou kávu 

a zakoupení snídaně ve formě bufetu.

Otevřeno denně od 10 hodin.

Možnost uspořádání menších 

firemních jednání a večírků, 

narozeninové a rodinné oslavy 

(k dispozici je vinný sklípek, 

dětský koutek a promítací plátno).

ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉ CREPERIE, 
KAVÁRNY U TŘÍ STATKÁŘŮ DOBŘÍŠ



Karla Čapka 451, Stará Huť

Dobříšské listy – regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. Registrováno pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR – MK ČR E 11728. Vydává: Stanislav Frank, 
U Ovčína 1471, 263 01 Dobříš, IČ: 61658537 ve spolupráci s MěÚ Dobříš a Obcí Stará Huť v nákladu 3 500 výtisků. Vychází měsíčně. Místo vydání: CD STUDIO, 
Komenského nám. 454, 263 01 Dobříš, tel.: 318 521 006. Redakce: Ing. Denisa Havlíčková, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš, e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz. 
Příjem inzerce: CD STUDIO, Komenského nám. 454, 263 01 Dobříš, tel.: 318 521 006, e-mail: inzerce@cdstudio.cz. Za věcnou správnost článků odpovídají autoři. 
Redakční uzávěrka je 19. dne předchozího měsíce. Číslo 10/2020 vychází 2. října 2020.

+

Připravte se
na další vlnu

Akce platí do 15. 11. 2020. www.nordictelecom.cz

Je dobré být připraven na jakékoli vlny, které 
život přinese. Náš stabilní internet na doma 
bez závazku pro vás teď máme za parádní cenu.

Překvapivá volnost

Nová
Nordic TV

-100 Kč
na 6 měsíců

Balíček 
5G Internet + TV

-350 Kč
na 6 měsíců

Nordic 5G 
Internet

-200 Kč
na 6 měsíců



Solopysky 36, 

směr Dublovice, 

vedle 

lomu 

Deštno

770 147 777
BETONOVÉ SMĚSI, CEMENTOVÉ POTĚRY



mramor dobříš
m r a m o r d o b r i s . c z

Partyzána Svobody 940, Dobříš
311 232 232

info@mramordobris.cz




Přijďte si prohlédnout nově otevřený 
showroom a nechat se inspirovat jak 

obohatit Váš interiér a exteriér 
o přírodní kámen jako je mramor 
či žula. Nabízíme dlažbu, obklady, 

pracovní desky, stoly a další 
designové doplňky z kamene.

Otvíráme v pondělí 2. 11. 2020Otvíráme v pondělí 2. 11. 2020


